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ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Α
ΑΓΓΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση–Συζήτηση–Ψήφιση )
τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 – 9924, 9989.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας, σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών
Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης
Φιλοξενούντος Έθνους". (Κατάθεση–Συζήτηση–Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΖ’, σ.14295 – 14299.
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση και διαχείριση της
Μαρίνας Μυτιλήνης. τόµ. ΙΒ' , σ. 9689.
ΑΓΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, σχετικά µε την ακρίβεια
και τα "λουκέτα" στην αγορά κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8496.
ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των παραγωγών των
λαϊκών αγορών κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4017.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη ρύθµιση
χρεών για τους αγρότες έως το τέλος του χρόνου κ.λπ. τόµ.
Β' , σ. 877.

Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: « Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων των αυτοαπασχολουµένων και των µικροµεσαίων
αγροτών». (Προτείνοντες : Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Β' , σ. 948.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
αυξήσεις στις τιµές των ζωοτροφών, λιπασµάτων και καυσίµων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το µέλλον των επενδύσεων των αγροτών της Κρήτης σε φωτοβολταϊκά συστήµατα κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2708.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επιβάρυνση των αγροτών από τα τιµολόγια της ΔΕΗ. τόµ. Ε' , σ.
3884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις αγροτικές συντάξεις κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4026.
Αναφορά στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής
Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4996, τόµ. Ζ’ σ.5099, 5133, 5134, 5137, 5138,
5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5163, 5164, 5165, 5166,
5167, 5168, 5186, 5192, 5232, 5233, 5320,5322,5327.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις αιτήσεις
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που υπέβαλλαν οι αγρότες. τόµ. Ζ' , σ. 5421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τήρηση των προβλεπόµενων ρυθµίσεων του ν.
3851/2010 για την κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών επαγγελµατιών αγροτών κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6520.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ι' , σ. 7789-7807.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αλλαγή του νόµου
σχετικά µε τις εισφορές των γεωργών-κτηνοτρόφων που
πρέπει να προκαταβάλλουν κάθε έτος µε δήλωση ΟΣΔΕ υπέρ του ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή από τους αγρότες της ειδικής υπέρ του ΕΛΓΑ ασφαλιστικής
εισφοράς. τόµ. ΙΓ' , σ. 10852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των αγροτών της Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις του
νέου νόµου του ΕΛΓΑ στους εργαζοµένους και τους αγρότες. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13491.
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. (Επερωτώντες: Πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 1349313512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων των νέων αγροτών.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους στόχους και
τις προτεραιότητες του Υπουργείου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες. τόµ. ΙΘ' , σ.
16675.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
αυξήσεις στις τιµές των ζωοτροφών, λιπασµάτων και καυσίµων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1403.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση ). τόµ. Η' , σ. 6428, τόµ. Ι' , σ.8372 – 8422, 8448
– 8477, 8600.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη διεύρυνση
της ψαλίδας των αγροτικών προϊόντων µεταξύ των τιµών
παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. Η' , σ. 6407.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση Ψήφιση ). τόµ. Η' , σ. 6428, τόµ. Ι’ , σ. 8372 – 8422, 8448
– 8477, τόµ. ΙΑ’, σ. 8600.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. (Επερωτώντες: Πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 1349313512.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. (Επερωτώντες: Πενήντα τέσσερις (54)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 1349313512.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις
συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση ) τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13942, τόµ.
ΙΘ', σ. 16354 – 16389, 16391 – 16393, 16607 – 16649,
16679 – 16723, 16843 – 16846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους στόχους και
τις προτεραιότητες του Υπουργείου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15235.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγορά της "ΕΛΒΙΖ Α.Ε." από την

ΑΒΓΗ "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.", τη στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας της Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
επιτυχόντων στην ΑΤΕ, στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6367.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας
των αγροτικών γιατρών. τόµ. Γ' , σ. 2221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης Αγροτικών Ιατρών στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη αγροτικού ιατρού στον Κάλαµο της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4845.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις
συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13942, τόµ.
ΙΘ', 16354 – 16389, 16391 – 16393, 16607 – 16649,
16679 – 16723, 16843 -16846.
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού της Αγροφυλακής στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης
των υπηρεσιών προστασίας του πολίτη κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2173.
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και στην Πάτρα
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την µαταίωση της κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα προβλήµατα που προέκυψαν στην περιοχή του Πλαταµώνα από την υλοποίηση των έργων υποδοµών. τόµ. ΙΖ' , σ.
14697.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αβραµόπουλος Δ., τόµ. Α' , σ. 11, τόµ. Β' , σ. 1407.
Αντώναρος Ε., τόµ. Δ' , σ. 3108, τόµ. Θ' , σ. 7247, τόµ.
ΙΔ' , σ. 12067,
τόµ. ΙΘ' , σ. 16788.
Αποστολάτος Β., τόµ. IH' , σ. 15893.
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Βλάχος Γ., τόµ. Γ' , σ. 1972.
Βόζεµπεργκ Ε. , τόµ. Ζ' , 5723, τόµ. H' , σ. 6595, τόµ. Ι'
, σ. 8102, τόµ. ΙΔ' , σ. 11931, τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13510.
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Γκερέκου Α., τόµ. Ι' , σ. 8118.
Γκιουλέκας Κ., τόµ. ΙΑ' , σ. 8682, τόµ. ΣΤ' , σ. 4567, τόµ.
ΙΖ' , σ. 14676.
Δένδιας Ν. , τόµ. Ι' , σ. 8171, τόµ. Θ' , σ. 7615, τόµ. ΙΓ' ,
σ. 10570, τόµ. ΙΖ' , σ. 14699.
Δερµεντζόπουλος Α. , τόµ. ΙΘ' , σ. 16227 , τόµ. K' , σ.
17848.
Διαµαντίδης Ι., τόµ. ΙΖ' , σ. 14699.
Δρίτσας Θ., τόµ. ΙΓ' , σ. 11086.
Εµινίδης Σ., τόµ. Ζ' , σ. 5547.
Ζήση Ρ., τόµ. Ζ' , σ. 5547, τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13750.
Καϊλή Ε., τόµ. ΙΓ' , σ. 10865, τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13624.
Καµµένος Π., τόµ. ΙΔ' , σ. 12211.
Καραγκούνης Κ., τόµ. ΙΔ' , σ. 12016.
Καρανίκας Η., τόµ. Β' , σ. 1181.
Καράογλου Θ., τόµ. K' , σ. 17848.
Καρατζαφέρης Γ., τόµ. K' , σ. 17484.
Καρτάλης Κ., τόµ. Γ' , σ. 2351.
Κασαπίδης Γ., τόµ. Ε' , σ. 3879, τόµ. Ζ' , σ. 5103, τόµ.
ΙΑ' , σ. 9318, τόµ. ΙΓ' , σ. 10570.
Κεδίκογλου Σ. (Ν.Δ.), τόµ. ΣΤ', σ. 4607, τόµ. ΙΔ' , σ.
11604, τόµ. ΙΘ' , σ. 16227, τόµ. Κ’, σ. 17394.
Κοντός Α., τόµ. ΙΔ' , σ. 11604, τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13489.
Κουκοδήµος Κ., τόµ. ΙΒ' , σ. 9685.
Κουκουλόπουλος Π., τόµ. ΙΑ' , σ. 9503.
Κουράκης Α., τόµ. Κ' , σ.18016.
Κουρουπάκης Ε., τόµ. K' , σ. 17217.
Κουτµερίδης Ε., τόµ. Θ' , σ. 7208.
Κρεµαστινός Δ., τόµ. H' , σ. 6408, τόµ. ΙΗ' , σ. 15416.
Κωνσταντινίδης Ε., τόµ. ΙΑ' , σ. 9228.
Λαφαζάνης Α., τόµ. H' , σ. 6408.
Λεβέντης Α., τόµ. ΙΓ' , σ. 10871.
Μαργέλης Σ., τόµ. ΙΘ' , σ. 17038.
Μαρκάκης Π., τόµ. Γ' , σ. 2446.
Μητσοτάκης Κ., τόµ. ΣΤ' , σ. 4802, τόµ. H' , σ. 6408,
τόµ. ΙΓ' , σ. 10598.
Μαρκόπουλος K., τόµ. ΙΑ’, σ. 9265.
Μόσιαλος Η., τόµ. Θ' , σ. 7308, τόµ. ΙΓ' , σ. 10951, τόµ.
ΙΔ' , σ. 12067.
Μουσουρούλης Κ., τόµ. Α' , σ. 577, τόµ. ΙΕ' , σ. 12755.
Μουλόπουλος Β., τόµ. ΙΗ' , σ. 15939.
Μπακογιάννη Θ., τόµ. Β' , σ. 1459, τόµ. Γ' , σ. 2176, τόµ.
Ι' , σ. 7906, τόµ. ΙΑ' , σ. 9360 , τόµ. ΙΕ' , σ. 12454, τόµ. ΙΗ'
, σ. 15939, τόµ. ΙΘ' , σ. 16272.
Μπατζελή Α., τόµ. Β' , σ. 1181, τόµ. Ι' , σ. 7831.
Μπεντενιώτης Ε., τόµ. Ζ' , σ. 5309, 5720, τόµ. ΙΕ' , σ.
12339.
Μπούρας Α., τόµ. ΙΓ' , σ. 10674.
Παπαδηµούλης Δ., τόµ. Ι' , σ. 8171.
Παπανδρέου Β., τόµ. Β' , σ. 1403, τόµ. ΣΤ' , σ. 4607,
τόµ. Θ' , σ. 7247

Περλεπέ-Σηφουνάκη Α. τόµ. Α' , σ. 797, τόµ. ΙΑ' , σ.
8734.
Πολατίδης Η., τόµ. ΙΗ’, σ. 15939.
Πολύδωρας Β., τόµ. ΙΑ' , σ. 8901.
Ροµπόπουλος Θ., τόµ. ΙΑ' , σ. 9265, τόµ. ΙZ' , σ. 14967.
Σακοράφα Σ., τόµ. K' , σ. 18009.
Σπηλιωτόπουλος Α., τόµ. ΙΑ' , σ. 8899.
Σπυροπάνος Μ. , τόµ. ΙΑ' , σ. 8731.
Σταϊκούρας Χ., τόµ. Ι' , σ. 8515.
Στασινός Π., τόµ. ΙΓ', σ. 10570.
Τζαβάρας Κ., τόµ. ΙΕ' , σ. 13029.
Τζελέπης Μ., τόµ. Ι' , σ. 8456.
Τζηκαλάγιας Ζ., τόµ. Β' , σ. 1403.
Τσόκλη Μ., τόµ. Α' , σ. 11, τόµ. Ι' , σ. 8102, τόµ. ΙΗ' , σ.
15841.
Τσούκαλης Ν., τόµ. ΙΘ' , σ. 16788.
Τσουµάνη-Σπέντζα Ε., τόµ. Β' , σ. 1181, τόµ. Ι' , σ. 7831,
τόµ. ΙΑ' , σ. 9318, τόµ. K' , σ. 17222.
Χαλκίδης Μ., τόµ. H' , σ. 5914, τόµ. ΣΤ' , σ. 4931.
Χαρακόπουλος Μ., τόµ. Β' , σ. 1630, τόµ. Θ' , σ. 7208.
τόµ. ΙΒ' , σ. 9685.
Χαραλαµπόπουλος Γ., τόµ. Α' , σ. 832.
Χατζή Οσµάν Α., τόµ. ΙΑ’, σ. 9318, τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13942.
Χατζηδάκης Κ., τόµ. Β' , σ. 873, τόµ. Γ' , σ. 2132.
Ψαριανός Γ., τόµ. Β' , σ. 1506, τόµ. ΙΘ' , σ. 16806.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση ). τόµ. ΙΑ' , σ. 9492, τόµ. ΙΓ’ , σ. 11267 –
11289, 11352 – 11385, 11291 – 11318, τόµ. ΙΔ’, σ.
11607.
ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων, σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση )
τόµ. ΙΖ' , σ. 14672, τόµ. ΙΗ', σ. 16101 – 16419, 16151 –
16192, , τόµ. ΙΘ’, σ.16292 – 16349, 16812.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόµησης, Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση) τόµ.
Κ' , σ. 17879.
ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». (ΚατάθεσηΣυζήτηση - Ψήφιση) . τόµ. ΙΖ' , σ. 14694, τόµ. ΙΘ’, σ.16857
– 16904, τόµ. Κ’, σ. 17225.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το Αεροδρόµιο
της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εµπορική εκµετάλλευ-
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ση του χώρου του τέως ανατολικού αερολιµένα Αθηνών από τη ΔΕΘ ΑΕ κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στη δηµοπράτηση του έργου κατασκευής νέου αεροσταθµού, πύργου ελέγχου και περιβάλλοντα χώρου στο Αεροδρόµιο Χανίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας "Παρόν" για το αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 13627.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 1 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσεως
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle
UCAV)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Θ' , σ.
7257, τόµ. Ι’, σ. 8254 – 8256, 8295.
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα.
τόµ. ΙΘ' , σ. 16688.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. ΙΑ’, σ. 8617.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν". (Kατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΒ' ,σ. 10270,
10402.
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
(ΑΠΕ-ΜΠΕ) Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την υποβάθµιση λειτουργίας του Αθηναϊκού και
του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. τόµ. Η' , σ.
6626.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8860.
ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής στον Βοτανικό εξαιτίας
παράνοµων δραστηριοτήτων των Αθιγγάνων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8852.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις στο (Ποσειδώνιο) Α-

θλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ' , σ. 1786.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναστολή των σχολικών πρωταθληµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4851.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την αλιευτική δραστηριότητα από τις τουρκικές ανεµότρατες στα ελληνικά και
διεθνή χωρικά ύδατα του Αιγαίου. τόµ. Α' , σ. 553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Επικρατείας κ. Μπαγίς περί συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου κ.λπ. τόµ.
Β' , σ. 1695.
ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη συγκρότηση των επιτροπών καθορισµού αιγιαλού και παραλίας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14205.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Αναφορά στα γεγονότα της Αιγύπτου. τόµ. Ζ' , σ.
5298,5300.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Γ. Αρβανιτίδη
(δύο δικογραφίες), Λ. Μίχου και Δ. Σταµάτη. τόµ. Α' , σ.
578-774.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Γ. Αρβανιτίδη, Λ.
Μίχου και Δ. Σταµάτη. τόµ. Α' , σ. 578-774.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη (δύο δικογραφίες), Κ. Κουκοδήµου, Π. Μαρκάκη και Ε. Τσουµάνη-Σπέντζα. τόµ. Ε' , σ. 3477-3478, 3480-3695.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Π. Μαρκάκη σχετικά µε τη συζήτηση
της αιτήσεως για άρση της ασυλίας του. τόµ. Ε' , σ. 3477.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη (δύο δικογραφίες), Κ. Κουκοδήµου, Π. Μαρκάκη και Ε. Τσουµάνη-Σπέντζα. τόµ. Ε' , σ. 3477, 3480-3695.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αυγενάκη, Ν. Μωραϊτη και Α.
Παπαδόπουλου τόµ. Η' , σ. 5920-5921, 5923-6079.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων, άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αυγενάκη, Ν. Μωραϊτη και Α.
Παπαδόπουλου. τόµ. Η' , σ. 5921, 5923-6079.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη, Π. Δηµητρουλόπουλου, Α. Λαφαζάνη και Β. Νικολαϊδου. τόµ. Θ' , σ. 67276725, 6731-6922.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη, Π. Δηµητρουλόπουλου, Α. Λαφαζάνη και της Β. Νικολαϊδου. τόµ. Θ' , σ.
6731-6922.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια (δύο δικογραφίες) και Λ. Μίχου. τόµ. ΙΔ' , σ. 11715 - 11716,
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11718 - 11911.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια (δύο δικογραφίες) και Λ. Μίχου. τόµ. ΙΔ' , σ. 11716, 11718 11911.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασιάδη, Π. Ζούνη και
Α. Οικονόµου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16390-16391,16393-16606.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασιάδη, Π. Ζούνη και Α.
Οικονόµου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16391, 16393 - 16606.
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε δηµοσίευµα
του Τύπου για αίτηµα του "συλλόγου αποφοίτων της ειδικής
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης ΕΠΑΘ" να µην
συµµετέχουν στη σχολική προσευχή και σε ελληνικά τραγούδια. τόµ. ΙΑ' , σ. 8595.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε' , σ. 3814-3830,
3832.
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Κ. Χατζηδάκης, Γ. Βλάχος, Μ. Χαρακόπουλος, Α. Δαβάκης, Κ.
Μουσουρούλης, Φ. Πιπιλή, Α. Ντινόπουλος και Κ. Τασούλας). τόµ. Α' , σ. 184-202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, σχετικά µε την ακρίβεια
και τα "λουκέτα" στην αγορά κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8496.
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενδιάµεσης
Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της
COTE D’ IVOIRE (Ακτή Ελεφαντοστού) αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της αφετέρου". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. ΙΖ' , σ. 14672,
τόµ. ΙΗ', σ.16049 – 16052.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης µε τα νήσια του Αιγαίου.
τόµ. ΙΓ' , σ. 10759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
ακτοπλοϊκό αποκλεισµό των Παξών και των Διαποντίων
Νήσων. τόµ. Κ' , σ. 17170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα. τόµ. Κ' ,
σ. 17172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
επίλυση του θέµατος της δροµολόγησης οχηµαταγωγών
πλοίων στο Νοµό Χανίων. τόµ. Κ' , σ. 17536.

ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη λειτουργίας της
Ακτοφυλακής στα νότια παράλια της Κρήτης. τόµ. Θ' , σ.
7199.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4096.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας
της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους". ( Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ' , σ. 7257,
τόµ. ΙΑ’, σ. 9056 – 9058, 9072.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την αλιευτική δραστηριότητα από τις τουρκικές ανεµότρατες στα ελληνικά και
διεθνή χωρικά ύδατα του Αιγαίου. τόµ. Α' , σ. 553.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, την εφαρµογή των
περιοριστικών µέτρων για ψάρεµα µε µηχανότρατα κ.λπ.
τόµ. Ε' , σ. 4085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των αλιέων Λέρου, Καλύµνου και Κω. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14155.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου αλιευτικών σκαφών
στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου των Βορείων Σποράδων κ.λπ., τόµ. Α' , σ. 97.
ΑΛΚΟΟΛ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους. τόµ. ΙΓ' , σ. 10674.
ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους. τόµ. ΙΓ' , σ. 10674.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατανάλωση αλκοόλ
από µαθητές. τόµ. ΙΔ' , σ. 11605.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή σε διαµερίσµατα των Αθηνών που διαµένει µεγάλος αριθµός αλλοδαπών κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 99.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των κρουσµάτων ελονοσίας σε αλλοδαπούς στην περιοχή
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της Σκάλας του Νοµού Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατ’εξαίρεση πραγµατοποίηση ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάµηνης αναβολής αποµάκρυνσης στις χώρες καταγωγής τους κ.λπ. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9041.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». ( ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ' , σ. 14694, τόµ. ΙΘ’, σ. 16857
– 16904, τόµ. Ε’, σ. 17225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα τέκνα των αλλοδαπών στους Δηµοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Δήµου Αθηναίων.
τόµ. ΙΘ' , σ. 17046.
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. ΙΓ' , σ.
11348.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την "αξιοποίηση" της περιοχής της
πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ' ,
σ. 11342.
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
αµπελοκαλλιεργητών της Κορινθίας από τις καταστροφές
του 2009 κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5235.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση από τον
ΕΛΓΑ των αµπελοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τις µεγάλες ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΘ' , σ. 16806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των αµπελουργών. τόµ. Κ' , σ. 17179.
ΑΜΥΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις"
(Α' 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαϊου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10/06/2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της
18/03/2010)". (Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ. 17184.
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική
της Κυβέρνησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
(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.
Κ' , σ. 18001 - 18024.
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αναδασµό
στην πεδιάδα του Μόρνου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16677.
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την άρση αναδάσωσης από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής στη θέση "Μαύρο Βουνό" Περιφέρειας
Γραµµατικού κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 89.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 65 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΓ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 1-2.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα υπ' αριθµ. 97,
98, 99 Προεδρικά Διατάγµατα περί: α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Γ. Πεταλωτή από τη θέση του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό, β) διορισµού του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και γ) διορισµού του κ. Ι. Διαµαντίδη ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
και της κ. Ε. Τσουρή ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αντίστοιχα. τόµ. Α' , σ. 3-4.
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου",
έως την 15η Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολο
της , έως και την 20ή Οκτωβρίου 2010 τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
έως και την 30ή Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας, Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ. Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α' , σ. 8.
Ανακοινώνεται ότι θα ηχήσει σειρήνα συναγερµού στο
Μέγαρο της Βουλής και σε όλη την επικράτεια στo πλαίσιo
της άσκησης ΤΑΜΣ "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2010". τόµ. Α' , σ. 9.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για την
Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου τους Βουλευτές κ.κ. Π. Ευθυµίου, Χ. Πρωτόπαπα και Ε. Μπεντενιώτη. τόµ. Α' , σ. 9.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Μιχαλολιάκου, µε την οποία παραιτείται από το Βουλευτικό Αξίωµα
λόγω συµµετοχής του στις Περιφερειακές-Δηµοτικές Εκλογές για τη διεκδίκηση της θέσης του Δηµάρχου Πειραιά.
τόµ. Α' , σ. 30.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ) κατέθεσε ψήφισµα µε το ο-
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ποίο εκφράζει την αντίθεσή της για το επικαιροµένο µνηµόνιο, το σχέδιο προϋπολογισµού και την προώθηση του νέου
µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. Α' , σ. 130132.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Α' , σ. 228.
Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου
"SEA DIAMOND" κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο αιτείται
την ανέλκυση του ναυαγίου του "SEA DIAMOND" από την
Καλντέρα της Σαντορίνης και την απόδοση ευθυνών σε αυτούς που το προκάλεσαν και κωλυσιεργούν τη διαδικασία
ανέλκυσής του. τόµ. Α' , σ. 274-275.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της έως και τη 15η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου και για την οποία η
Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του
πορίσµατός της µέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση
της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατός
της, έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για τη µη άµεση πρόσληψη καθηγητών µουσικών και
καλλιτεχνικών µαθηµάτων και την καθυστέρηση προµήθειας δωρεάν διδακτικών βιβλίων µουσικών και ξενόγλωσσων
µαθηµάτων στα σχολεία. τόµ. Α' , σ. 338-345.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη συγκρότηση Διακοµµατικής
Επιτροπής "για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος".
τόµ. Α' , σ. 358, 377-378.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων".
τόµ. Α' , σ. 358, 375-376.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για τη Β' Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358, 366-372.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των
Επιτροπών Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358, 373374.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και τη συγκρότηση
των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για τη
Β' Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358,
359-365.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά
της. τόµ. Α' , σ. 429-475.
Ανακοινώνεται ότι η συζήτηση του πορίσµατος της Ειδι-

κής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και η λήψη των αποφάσεων θα γίνει µετά
τη 14η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 475.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας (Σύνοδος Α’ και Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής) καταθέτει την Έκθεσή της. τόµ. Α' , σ.
504-547.
Ανακοινώνεται ότι το Σωµατείο Εργαζοµένων Ελληνικής
Αεροπορικής Βιοµηχανίας κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο
εκφράζει την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση της, καθώς
και στην αθρόα είσοδο εργολάβων και τάσσεται υπέρ των
προσλήψεων και της ανάπτυξης της ΕΑΒ. τόµ. Β' , σ. 956961.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της µέχρι την 30ή Νοεµβρίου του 2010. τόµ. Β',
σ. 1163.
Ανακοινώνεται επιστολή του πρώην Υπουργού κ. Θ. Ρουσόπουλου µε την οποία δηλώνει ότι δεν θα λάβει το λόγο
κατά τη συζήτηση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β' , σ. 1164-1165.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η Βουλή, αποδεχόµενη
το πόρισµα και την πρόταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και του πρώην Υφυπουργού κ. Πέτρου Δούκα για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της
Βουλής της συνεδρίασης της 18ης Οκτωβρίου 2010 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος
Πετσάλνικος, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών κ.κ. Ε. Μπασιάκου και Α.
Κοντού και του πρώην Υφυπουργού κ. Π. Δούκα, θα απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χ. Καστανίδη για να αποστείλει κατάλογο των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόµιµα προσόντα προκειµένου σε
προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας να αναδειχθούν δια
κληρώσεως τα πέντε τακτικά και τα τρία αναπληρωµατικά
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µέλη του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα µε τον αναπληρωτή του. τόµ. Β' , σ.
1220.
Κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1220-1264.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2009, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2011. τόµ. Β' , σ. 1347.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφίες: α) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ευρυπίδη Στυλιανίδη, β) κατά των
πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωνσταντίνου Χατζηδάκη και Ευρυπίδη Στυλιανίδη,γ) κατά του
πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναστασίου Παπαληγούρα, δ) κατά του
τέως Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και ε) κατά του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β' , σ. 1425.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκαν οι Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές
για τη Β' Σύνοδο της ΙΓ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β' , σ.
1454-1458.
Ανακοινώνεται ότι στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια, θα παραστεί ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. τόµ. Β' , σ. 1471.
Ανακοινώνεται ότι, µετά την από 17 Νοεµβρίου 2010 επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Καστανίδη, απεστάλη
προς τη Βουλή, µε το υπ' αριθµόν 257/18-11-2010 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης (16-6-2010), σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών". τόµ. Β' , σ. 1477-1483.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ε. Αυγενάκης τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β' ,
σ. 1504-1505.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
δικογραφίες:α) κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννη, β) κατά του τέως Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και νυν Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκη. τόµ. Β' , σ. 1580.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηλείας κ. Γ. Κοντογιάν-

νης µε επιστολή του ενηµερώνει για την απόφασή του να ανεξαρτοποιηθεί. τόµ. Β' , σ. 1583.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω απρόβλεπτης µετάθεσης του προγράµµατος του 21ου Συνεδρίου του
ΑΚΕΛ, στο οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση να απευθύνει χαιρετισµό, δεν θα µπορέσει να παρευρεθεί στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του προς τον Πρωθυπουργό.
τόµ. Β' , σ. 1697.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της έως και την 10η Δεκεµβρίου 2010. τόµ. Β' ,
σ. 1758.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Γ' , σ. 1813-1971.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο δηλώνει την αντίθεση της προς την υφιστάµενη κοινωνικοπολιτική κατάσταση και ζητά την διασφάλιση των δικαιωµάτων
των µελών της. τόµ. Γ' , σ. 2148.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
στο σύνολό της έως και την 20ή Ιανουαρίου 2011. τόµ. Γ' ,
σ. 2411.
Δήλωση της Ανεξάρτητης Βουλευτού κ. Σ. Σακοράφα ότι
αποχωρεί από τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ' , σ. 2491.
Δήλωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Β. Οικονόµου ότι
θα παραµείνει στη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας", αλλά η ψήφος του θα είναι αρνητική. τόµ. Γ' , σ. 2492.
Δήλωση των Ανεξάρτητων Βουλευτών ότι κατά τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας", ορίζουν κατά πλειοψηφία, ως εκπροσώπους τους, την κ. Θ. Μπακογιάννη και τον
κ. Φ. Κουβέλη. τόµ. Γ' , σ. 2492.
Δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ότι αποσύρει το άρθρο 7 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας", που αφορά στη
διαγραφή οφειλών πρός το Δηµόσιο τόµ. Γ' , σ. 2493.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο
Βουλευτής κ. Ε. Παπαχρήστος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. Γ' , σ. 2559.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
Ελληνικής Αστυνοµίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Λιµενικού Σώµατος, η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος κατέθεσαν ψήφισµα
µε τίτλο «Στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν
εκπτώσεις και περικοπές». τόµ. Γ' , σ. 2566-2569.
Η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος κατα-
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θέτει ψήφισµα των πολυτέκνων οικογενειών κατά τη συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο χώρο του Ζαππείου στις 15-122010. τόµ. Δ' , σ. 2682-2684.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και Αλέξανδρου Κοντού. τόµ. Δ' , σ. 2874.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή επιστρέφει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 20.200.000 ευρώ που προήλθαν από
τις περικοπές στις αµοιβές των Βουλευτών, των υπαλλήλων
της Βουλής και των λειτουργικών εξόδων της. τόµ. Δ' , σ.
2939.
Ανακοινώνεται επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χ. Καστανίδη, µε την οποία αποσύρει το άρθρο 32 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ. Δ' , σ. 3157.
Ανακοινώνεται ότι η ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και
βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης", δεν θα
διεξαχθεί. τόµ. Δ' , σ. 3158.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) µε ψήφισµά τους, το οποίο κατέθεσαν
στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ζητούν την αποδέσµευση της χώρας από το Μνηµόνιο και την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους
2011. τόµ. Δ' , σ. 3254.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Σκουλάκης, Α.
Κατσιφάρας, Ε. Κουσουρνάς και Σ. Αρναουτάκης, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο γνωστοποίησαν τη δήλωση παραίτησής τους από
το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω εκλογής του κ. Ε. Σκουλάκη
ως δηµάρχου Χανίων, του κ. Α. Κατσιφάρα ως περιφερειάρχη δυτικής Ελλάδας, του κ. Ε. Κουσουρνά ως δηµάρχου
Ρόδου και του κ. Σ. Αρναουτάκη ως περιφερειάρχη Κρήτης. τόµ. Ε' , σ. 3351.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Π. Μαρκάκη σχετικά µε τη συζήτηση
της αιτήσεως για άρση της ασυλίας του. τόµ. Ε' , σ. 3477.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία που φέρεται να αφορά σε διατελέσαντα Υφυπουργό, τόµ. Ε' , σ. 3770.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως
2009. τόµ. Ε' , σ. 3830.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του
Υπουργικού Συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001. τόµ.
Ε' , σ. 3830.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Α-

ξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία
γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας, κατά αλφαβητική σειρά, ορίζονται οι Βουλευτές: Ν. Δένδιας, Βουλευτής Κερκύρας, Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου και Κ. Μαρκόπουλος,
Βουλευτής Ευβοίας. τόµ. Ε' , σ. 3885.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής "για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens
στο σύνολο της", για την καθαρογραφή και κατάθεση του
πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011. τόµ.
Ε' , σ. 4056.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας και πρώην Υπουργού κ. Α. Κοντού, µε την οποία υποβάλλει αίτηµα για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον
έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε' , σ. 4089-4092.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ.
Πάγκαλου. τόµ. Ε' , σ. 4106.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή «για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της» καταθέτει το
πόρισµα της. τόµ. ΣΤ' , σ. 4165-4353.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Μακεδονικών Οργανώσεων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή
της στην αποδοχή ονοµασίας της FYROM που να περιλαµβάνει τον όρο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", στην ύπαρξη µακεδονικής εθνότητας και µακεδονικής γλώσσας που διαφέρει από τον
ελληνισµό και την ελληνική γλώσσα, στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να εκδώσει ψήφισµα, ώστε καµία ελληνική κυβέρνηση να µη διαπραγµατευτεί ονοµασία των
Σκοπίων που θα περιέχει τον όρο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". τόµ. ΣΤ',
σ. 4713-4714.
Ανακοινώνεται ότι, µε οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, οι επίκαιρες ερωτήσεις και οι αναφορές-ερωτήσεις που απαντώνται από τον ίδιο Υπουργό ή Υφυπουργό, θα συζητούνται η µία µετά την άλλη, ανεξαρτήτως εάν είναι του Α’ ή του Β’ κύκλου. τόµ. ΣΤ' , σ. 4849.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή Βούλευµα
του Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος
4, του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής στις
23/11/2010 και µε το οποίο Βούλευµα το Δικαστικό Συµβούλιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από
την Βουλή των Ελλήνων κατά τη συνεδρίαση της
16/11/2010 κατά των πρώην Υπουργών: κ. Ευάγγελου
Μπασιάκου και κ. Αλέξανδρου Κοντού και του πρώην Υφυπουργού, κ. Πέτρου Δούκα, για αξιόποινες πράξεις σχετικά
µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και αποφαίνεται το Βούλευµα για όσα ειδικότερα σε αυτό ορίζονται.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4898-4929.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του πρώην Προέδρου της Νέας
Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ' , σ. 5164.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου,
για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011.
τόµ. Θ' , σ. 7094.
Ανακοινώνεται ότι η Οµοσπονδία Εργαζοµένων Ο.Τ.Ε.
(ΟΜΕ-Ο.Τ.Ε.) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την
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αντίθεσή της στην παραβίαση των όρων των εθνικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε αποτέλεσµα απολύσεις
εργαζοµένων και δυσµενείς αλλαγές όρων εργασίας τους
και ζητεί την παρέµβαση της Βουλής, ώστε να γίνουν σεβαστοί οι νόµοι και τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπουν
διαβούλευση και συµφωνία των κοινωνικών εταίρων σε εργασιακά θέµατα. τόµ. Θ’, σ. 7126-7129.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας Μπιρµπίλη. τόµ. Ι'
, σ. 7836.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, σύµφωνα µε το άρθρο
142 του Κανονισµού της Βουλής, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι' , σ. 7878-7889.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις
30/11/2010. τόµ. Ι' , σ. 8157-8162.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης
και µετέπειτα Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ι' , σ. 8157.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα τέσσερις (84) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε "τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της" που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 24-1-2011. τόµ. ΙΑ' , σ. 8648-8653.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών":α) δικογραφία κατά "του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Τσοχατζόπουλου και λοιπών µελών
της Κυβερνήσεως", β) δικογραφία κατά "των µελών των Κυβερνήσεων που κατά καιρούς επόπτευαν την υλοποίηση
συµβάσεων οι οποίες αναφέρονται στην εν λόγω ποινική
δικογραφία" τόµ. ΙΑ' , σ. 8696.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Σάββας Τσιτουρίδης και ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.
Πέτρος Δούκας, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, εξεδήλωσαν την επιθυµία
τους να λάβουν το λόγο στη συζήτηση επί του κατατεθέντος
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8792.
Ενηµέρωση για την πρόταση που έγινε οµόφωνα αποδεκτή, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου,
σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση και των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας που δολοφονήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 9195.
Ανακοινώνεται η απόφαση για την παράταση της παρακράτησης µε την οποία µειώνεται η Βουλευτική αποζηµίω-

ση υπέρ του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής, δεδοµένου ότι η σχετική απόφαση για την παράταση που είχε
ληφθεί πέρυσι, λήγει στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9208-9209.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν πρόταση για τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», ώστε
να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση για
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 µεταξύ της Κοινοπραξίας Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG-HDW, για
τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής δωροδοκίας σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο 235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παράγραφος
1 του ν. 1608/1950) και β) της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της απόκτησης
και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης,
του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α’ περίπτωση αιζ’στοιχεία β/ γ’ 2
παράγραφοι 1, 4, 5, 6 , 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ’ προστέθηκε µε το άρθρο 2, παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι
η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9215-9224.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου,
σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη - εφόσον θα συµµετέχουν όλα τα κόµµατα - και θα υποβάλλει το πόρισµά της
και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την 6η Ιουνίου 2011. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15-2-2000 σύµβαση, µε την οποία η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG HDW»
ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 -Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"- έγινε δεκτή. τόµ. ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας

11
και πρώην Υπουργός κ. Α. Κοντός µε επιστολή του προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο υποβάλει νέο
αίτηµα κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5 του Συντάγµατος
για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9518-9521.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Απριλίου
2011 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ’ αριθµ. 4295/2964/5.5.2011 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 12µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", προς
διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση, µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW" ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"). τόµ.
ΙΒ' , σ. 9577-9580.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος
Πετσάλνικος κατέθεσε πρόταση "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ. ΙΒ' , σ. 9720-9726.
Ανακοινώνεται ότι η Πανποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
καταθέτει ψήφισµα, µε αφορµή την ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων και ηµέρα τιµής του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΓ' , σ. 10761-10762.
Ανακοινώνεται ότι o Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά των Υπουργών κ.κ. Χ. Παπουτσή, Σ. Βούγια και Ε. 'Οθωνα. τόµ. ΙΓ' , σ. 10874.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για σύσταση επιτροπής "για
το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους" δεν γίνεται δεκτή.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11117.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) δικογραφία κατά των διατελεσάντων µέχρι
2/8/2010 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς
και Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
β)δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. ΙΓ' ,
σ. 11146.
Ανακοινώνεται ότι ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο ζητεί όπως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο, µε κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισµό. τόµ. ΙΓ' , σ. 11151.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου Βασιλείου κ. John Bercow µε συνεργάτες του και µαθητές από
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γουµένισσας Κιλκίς. τόµ. ΙΓ' , σ.
11271, 11273.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά των διατελεσάντων Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών από 31.03.2004 µέχρι 2.9.2009.
τόµ. ΙΔ' , σ. 11467.
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», προς τη διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ΕΝΑΕ,
Ferrostaal AG HDW, ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΔ' , σ. 11474-11581.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και
παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής Φλώρινας. τόµ. ΙΔ' ,
σ. 12099-12100.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι δεν θα συµµετάσχουν αύριο, ηµέρα Τετάρτη 15/6, στις διαδικασίες του
Κοινοβουλίου, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ.
ΙΔ' , σ. 12117.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων και η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους προς τα νέα µέτρα που εκτιµούν
ότι θα οδηγήσουν σε πρωτοφανή συρρίκνωση της επιχειρηµατικής δράσης και καταθέτουν µία σειρά προτάσεων για
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΔ' , σ. 12144.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κιλκίς του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γ. Φλωρίδη, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία
δηλώνει ότι παραιτείται από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ.
ΙΔ' , σ. 12218-12220.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Λάρισας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Νασιώκα, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία παραιτείται από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. ΙΔ' , σ.
12249-12250.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία ζητά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση τόµ. ΙΔ' , σ. 12279 12280.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ.
62/17-6-2011 και 63/17-6-2011 περί αποδοχής της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ' , σ.
12293 - 12296.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη. τόµ. ΙΕ' , σ.
12309.
Ανακοινώνεται ότι τα Σωµατεία Εργαζοµένων Ελληνικών
Αµυντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. (Ε.Β.Ο.-ΠΥΡΚΑΛ) καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους
στην ιδιωτικοποίηση της Ε.Β.Ο.-ΠΥΡΚΑΛ και δηλώνουν ότι
θα συνεχίσουν τον αγώνα για τη διάσωση της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας. τόµ. ΙΕ' , σ. 12413.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων, Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Ε-
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νώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος, Αξιωµατικών Λιµενικού
Σώµατος και η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα νέα επιπρόσθετα µέτρα της Κυβέρνησης.
τόµ. ΙΕ' , σ. 12695.
Ανακοινώνεται ότι η Ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Σ. Σακοράφα, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής,
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο δηλώνει ότι δεν θα συµµετάσχει στη
συζήτηση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και του Εφαρµοστικού νόµου. τόµ. ΙΕ' , σ. 12751.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»:
α) δικογραφία κατά του διατελέσαντος Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κατά το έτος 2009 και β) δικογραφία κατά
του διατελέσαντος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά το χρονικό διάστηµα από 19.8.2009 έως
25.8.2009. τόµ. ΙΕ' , σ. 12751.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως
και Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ.
64/27-6-2011 και 66/27-6-2011 περί αποδοχής της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ' , σ.
12792-12793.
Ανακοινώνεται ότι εξελέγη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου η ώς τώρα Γαλλίδα Υπουργός
Οικονοµικών η κ. Λα Γκαρντ. τόµ. ΙΕ' , σ. 12814.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Γεωργίου Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Παναγιώτης Κουρουµπλής δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. ΙΕ' , σ. 12913.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής
κυρία Ελισάβετ Παπαδηµητρίου τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΕ' , σ.
12994.
Ανακοινώνεται η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου
Τσοχατζόπουλου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση
κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», το οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της
Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της 6ης Ιουνίου
2011 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13137.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικα µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214". τόµ.
ΙΕ' , σ. 13137-13244.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο θα απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.
Μιλτιάδη Παπαϊωάννου για να αποστείλει κατάλογο των µε-

λών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόµιµα
προσόντα, προκειµένου σε προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας να αναδειχθούν διά κληρώσεως τα πέντε τακτικά και
τα τρία αναπληρωµατικά µέλη του Δικαστικού Συµβουλίου,
καθώς και ο ασκών καθήκοντα Εισαγγελέα, µε τον αναπληρωτή του. τόµ. ΙΕ' , σ. 13137.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Θ. Μωραΐτη. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13259.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία:α) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καθορίστηκε αρµόδια για
την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των
νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και
προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13276 - 13277.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Πολιτισµού κ. Γ. Ορφανού. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13304.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Α. Διαµαντοπούλου.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13492.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν: α) πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης και β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιµότητας τους, 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», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρθρο 2 του ν.3961/2011.1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9-1-2009 έως τις 10-10-2009,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση -άρθρο
390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. 2)
Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού
Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. Παράλληλα, η
ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία ως προς την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για τους πρώην Υ-
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πουργούς κ.κ. Αναστάσιο Μαντέλη και Αθανάσιο-Απόστολο
Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αναστάσιο Μαντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση.
Για τον πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών εγγράφων της
δικογραφίας και του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε να προχωρήσει αυτή στις δέουσες ενέργειες, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
της. Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της,
προτείνεται η αποστολή του πορίσµατος αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. τόµ.
ΙΣΤ' , σ. 13569-13597.
Ανακοινώνεται το συλλυπητήριο µήνυµα του Προέδρου
της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου προς τον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Γιαννάκη Οµήρου, για το τραγικό δυστύχηµα στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13618.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 επισκέφτηκαν την Αίθουσα της Ολοµέλειας της Βουλής διακόσιοι
σαράντα επτά διδασκόµενοι από ενενήντα δύο ξένα Πανεπιστήµια και Ιδρύµατα από τριάντα επτά χώρες που βρίσκονται στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος Θερινών Υποτροφιών των Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΘΥΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13651.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη
αποζηµίωση στα παρόντα µέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονοµικών
των Κοµµάτων και των Βουλευτών, των Θερινών Τµηµάτων, της Διάσκεψης των Προέδρων για κάθε πλήρη συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας είναι τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καθώς και της χορηγούµενης αποζηµίωσης
στους Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη σε αποστολή
στο εξωτερικό, από 1/7/2011. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13668.
Ανακοινώνεται ότι απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’αριθµόν 1737/7-7-2011 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος
των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, (15-4-2011),
σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13687-13693.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο επιστολή
µε συννηµένο ενηµερωτικό σηµείωµα εν όψει της συζήτησης επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε
τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των
στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από
τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδι-

κής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», σχετικά µε τις απόψεις του, γύρω από το ζήτηµα που έχει ανακύψει και τον
αφορά. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068 - 14072.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας κ. Μ.
Fredo συνοδευόµενος από µέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας τους κ.κ. Agius και Michi. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
14114.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των ταυτόχρονα διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό
συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς
τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω
Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην
υπόθεση «SIEMENS», από τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο
Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το
2004-2006 και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 15 του ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου
και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο
πρώην Υπουργούς, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 14123.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί και Αγοραίων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στο άνοιγµα του επαγγέλµατος και καταθέτει τις
προτάσεις της προς την κατεύθυνση µιας ουσιαστικής λύσης βασισµένης στο διάλογο µεταξύ Υπουργείου και ιδιοκτητών ταξί. τόµ. ΙΖ' , σ. 14224.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι διορίστηκε ο κ. Άγγελος
Τόλκας στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
τόµ. ΙZ' , σ. 15109-15110.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κ.
Κιλτίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15292 -15293, 15295.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γ.Καρατζαφέρη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΙΗ' , σ.
15292,15294, 15295.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) δικογραφία κατά των πρώην Πρωθυπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Σηµίτη και Κωνσταντίνου Καραµανλή, Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Γιάννου Παπαντωνίου, Νίκου Χριστοδουλάκη και Γεωργίου Αλογοσκούφη και Υπουργών Μεταφορών κ.κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, Μιχάλη
Λιάπη και Κωστή Χατζηδάκη. β) δικογραφία που αφορά
τους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κατά τα έτη
2001-2002. τόµ. ΙΗ' , σ. 15368.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011 διαβιβάστηκε στη Βουλή το µε αριθµό 1/5-8-2011 Βούλευµα του
Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ.4 του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον
της Ολοµέλειας της Βουλής στις 13-7-2011, µε το οποίο: 1.
Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε
κατά του πρώην Υπουργού Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του
άρθρου 235 του Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του
ν. 1608/1950. 2. Παραπέµπεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών η υπόθεση και η σχετική δικογραφία για την αξιόποινη πράξη της νοµιµοποίησης εσόδων από την εγκληµατική δραστηριότητα της παθητικής δωροδοκίας που αποδίδεται στον πρώην Υπουργό ΑπόστολοΑθανάσιο Τσοχατζόπουλο και το βούλευµα αποφαίνεται για
όσα ειδικότερα ορίζονται σ’ αυτό. τόµ. ΙΗ' , σ. 1536815408.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός κ. Γ. Αλογοσκούφης απέστειλε υπόµνηµα το οποίο διανεµήθηκε στους Βουλευτές και καταχωρείται στα Πρακτικά της Συνεδρίασης για
τη συζήτηση της πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α)
Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το
2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15834.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS":
α) Από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009 και β) από τον
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι η ως άνω πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΗ' , σ. 15867.
Ανακοινώνεται απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
σχετικά µε τη µίσθωση των Βουλευτικών αυτοκινήτων. τόµ.
ΙΘ' , σ. 16884-16886.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: α) δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσή και του Υπουργού Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου. β) δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. γ) δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Υγείας κ. Γ. Παπαγεωργίου. τόµ. Κ' , σ. 17484.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτρoπή "Για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος" και για την οποία η Oλοµέλεια της Βουλής είχε ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι τέλους της Β' Συνόδου, παρατείνει τη λειτουργία της µέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2011. τόµ. Κ' , σ.
17879.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές 1) Ελληνισµού της Διασποράς, 2) Προστασίας Περιβάλλοντος, 2α)
Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, 3) Έρευνας και Τεχνολογίας, 4) Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, 4α) Υποεπιτροπή για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, 5) Περιφερειών, 5α) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και
Ορεινών Περιοχών και στ) Οδικής Ασφάλειας καταθέτουν
τις εκθέσεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 43Α παράγραφος
6 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Κ' , σ. 17879 - 17990.
Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής και η λήξη της Β' Συνόδου της ΙΓ' Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ.
Κ' , σ. 18024.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις αιτήσεις
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που υπέβαλλαν οι αγρότες. τόµ. Ζ' , σ. 5421.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΙRENA)". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. ΙΔ' , σ. 11952, τόµ.
ΙΘ’, σ. 16907 - 16910
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την απόδοση ποσοστού ωφέλειας 1,7% της αξίας παραγόµενης ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στους ενδιαφερόµενους Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΖ' , σ. 14227.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ) τόµ.
ΣΤ' , σ. 4398, τόµ. Δ’, σ. 3271, τοµ. Ε’, σ. 3907 – 3942,
3945 – 3992, 4028 – 4061.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπουργού Επικρατείας: "Επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων (Κατάθεση–Συζήτηση–Ψήφιση). τόµ. Α' , σ. 311, τοµ. Β, σ. 1265 –
1284, 1289 – 1307, 1335 – 1387, 1508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε
τον αναπτυξιακό νόµο, την πορεία του ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β' ,
σ. 1405.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη και ανάπτυξη του Ιδιωτικού τοµέα. τόµ. ΣΤ' ,
σ. 4930.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στους χαρακτηρισµούς του Προέδρου του Συ-
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νασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, περί
"χώρας των διαφθαρµένων" και "διαφθαρµένο Κοινοβούλιο", κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησής του
προς τον Πρωθυπουργό. τόµ. Α' , σ. 328.
Αναφορά στη διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. τόµ. Β' , σ. 904, 906, 914.
Αναφορά στα επεισόδια που προκλήθηκαν στις διαδηλώσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και που οδήγησαν στον τραυµατισµό µελών
της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού. τόµ. Γ' , σ.
2254, 2258, 2266, 2267, 2268.
Αναφορά στην έρευνα της Οργάνωσης "Διεθνής Διαφάνεια" του εν Ελλάδι παραρτήµατός της. τόµ. Δ' , σ. 2663,
2664.
Αναφορά στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα
του κ. Ε. Σκουλάκη, λόγω εκλογής του ως Δήµαρχου Χανίων. τόµ. Δ' , σ. 2957, 2958, 2959.
Αναφορά στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα
του κ. Α. Κατσιφάρα, λόγω εκλογής του ως Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδος. τόµ. Δ' , σ. 3001, 3002.
Αναφορά στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα
του κ. Ε. Κουσουρνά, λόγω εκλογής του ως Δήµαρχου Ρόδου. τόµ. Δ' , σ. 3217,3218.
Αναφορά για το δηµοσίευµα του WikiLeaks, µέσω της
βρετανικής εφηµερίδας "Guardian". τόµ. Ε' , σ. 3466,
3696, 3698.
Αναφορά στην Εξεταστική Επιτροπή "για τη διερεύνηση
της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της", λόγω της κατάθεσης του πορίσµατός της. τόµ. ΣΤ' , σ. 4353, 4355, 4356.
Αναφορά στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4422, 4424, 4427, 4429, 4432, 4433, 4434,
4437, 4439, 4446, 4447, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454,
4455, 4456, 4458, 4459, 4476, 4478, 4479, 4480, 4481,
4482, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583.
Αναφορά στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας και πρώην Υπουργού κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4422, 4429, 4433, 4435, 4437, 4438, 4439.
Αναφορά στην εξέγερση του Αιγυπτιακού λαού. τόµ. ΣΤ' ,
σ. 4682, 4683, 4684, 4685.
Αναφορά σε θέµατα µε αφορµή την υπόθεση της Εξεταστικής Επιτροπής της "SIEMENS". τόµ. ΣΤ' , σ. 4749.
Αναφορά στα θέµατα χρηµατοδότησης των Κοµµάτων
και στο "Πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ' , σ. 4750,
4751.
Αναφορά στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ' , σ. 4750, 4751, 4762,
4764, 4765, 4766, 4767, 4799, 4803, 4804, 4806, 4807,
4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4814, 4813, 4815, 4816.
Αναφορά στις κινητοποιήσεις των γιατρών του Ι.Κ.Α. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4841.
Αναφορά στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. ΣΤ' , σ.
4979,4983,4991,4996, τόµ. Ζ’, σ. 5099, 5231, 5232, τόµ.
Ι’, σ. 8355, 8398, 8402, 8403, 8565.
Αναφορά στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής
Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4996, τόµ. Ζ’, σ. 5099, 5133, 5134, 5137, 5138,
5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5163, 5164, 5165, 5166,
5167, 5168, 5186, 5192, 5235, 5233, 5320, 5322, 5327.

Αναφορά στην παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από το τουρκικό πολεµικό πλοίο "Μπόντρουµ". τόµ.
ΣΤ', σ. 5001,5004, τόµ. Ζ’, σ. 5115.
Αναφορά στη δίκη για τη "Συνοµωσία των Πυρήνων της
Φωτιάς". τόµ. Ζ' , σ. 5268,5270,5271,5272.
Αναφορά στα γεγονότα της Αιγύπτου. τόµ. Ζ' , σ.
5298,5300.
Αναφορά στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας
και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ. Ζ' ,
σ. 5348, 5350, 5354, 5356, 5370, 5371, 5372, 5374,
5376, 5378, 5380, 5381, 5382, 5489, 5490, 5492, 5493,
5513, 5527, 5529, 5532, 5533, 5534, 5538, 5539, 5541,
5542, 5543, 5544, 5545, 5547, 5548, 5550, 5552, 5553,
5554, 5555, 5556, 5559, 5560, 5566, 5567, 5568, 5572,
5574, 5576, 5577, 5579, 5580, 5581, 5584, 5586, 5589 ,
5590, 5591, 5593, 5596.
Αναφορά στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για
τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ' , σ. 5641, 5642, 5650,
5652, 5658, 5659, 5660, 5665, 5668.
Αναφορά στην 23η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα γενικής
απεργίας, και έκκληση για ειρηνική διαδήλωση. τόµ. Ζ' , σ.
5868,5870,5872,5875,5876,5886, τόµ. Η’, σ. 5903,
5904, 5905, 5906, 5914, 6080, 6089.
Αναφορά στα γεγονότα στη Λιβύη και στη µεταφορά εγκλωβισµένων στην Ελλάδα. τόµ. Η' , σ. 6354.
Αναφορά στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας τόµ. Η' , σ. 6656, 6657, 6659, 6672, 6676.
Αναφορά στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας, του
κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ' , σ. 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955,
6956, 6958, 6959, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966,
6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6974, 6978, 7074,
7090, 7093, 7096, 7098, 7104, 7109, 7111, 7112, 7113,
7114, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123,
7125, 7130, 7131, 7138, 7140, 7141, 7142, 7143, 7145,
7146, 7147,7153,7156, 7157, 7158.
Αναφορά στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα
από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ"
στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ' , σ. 7074, 7093, 7096, 7098,
7099, 7100, 7102, 7105, 7112, 7123, 7130, 7132, 7133,
7138, 7139, 7140, 7142, 7143, 7144, 7158, 7165, 7548,
7554, 7556, 7561, 7563, 7568, 7569.
Αναφορά στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης «Πυρήνες της Φωτιάς» και καταδίκη της τροµοκρατίας.
τόµ. Θ' , σ. 7549, 7562, 7565, 7566, 7568, 7569, 7570,
7649.
Αναφορά στο θέµα της συγχώνευσης των σχολείων. τόµ.
Θ' , σ. 7607, 7611, 7613, 7614, 7615.
Αναφορά στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται στην
Ιαπωνία και στην πρόθεση της Τουρκίας για δηµιουργία πυρηνικών σταθµών. τόµ. Θ' , σ. 7615.
Αναφορά στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ' , σ. 7619, 7623, 7624, 7628, 7629, 7631, 7632,
7636, 7637, 7641, 7645, 7648, 7651, 7652, 7657, 7660,
7663.
Αναφορά στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται στην
Ιαπωνία. τόµ. Θ' , σ. 7666.
Αναφορά στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Ι' , σ. 7672.
Αναφορά στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της
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ΟΛΜΕ. τόµ. Ι' , σ. 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850,
7852, 7855, 7858, 7859.
Αναφορά για την υπόθεση της "SIEMENS". τόµ. ΙΑ' , σ.
8674,8678,8684.
Αναφορά στο αίτηµα που διατύπωσε ο πρώην Υπουργός
και Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντός, για τη
συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον
του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής
Βατοπεδίου που προβλέπει το άρθρο 86 παρ. 5 του Συντάγµατος τόµ. ΙΑ' , σ. 8946,8947,8948,8949,8950.
Αναφορά για την επίθεση δυνάµεων των ΜΑΤ στην πορεία των άνεργων µεταλλεργατών στην είσοδο του Ο.Λ.Π.
τόµ. ΙΑ' , σ. 8989.
Αναφορά στο "πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΙΑ' , σ.
9253,9254.
Αναφορά στη βία στα γήπεδα µε αφορµή τα γεγονότα
που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9316, 9317, 9318, 9320, 9321, 9324, 9326,
9327, 9328, 9329, 9330.
Αναφορά στη µη λειτουργία του "Γραφείου του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή". τόµ. ΙΑ' , σ. 9367,
9369, 9371, 9372, 9376, 9405.
Αναφορά στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ' , σ. 9404, 9407, 9411, 9414,
9416, 9418, 9420, 9421, 9425, 9428, 9430, 9431, 9505,
9507.
Αναφορά στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν. τόµ. ΙΑ' , σ.
9426, 9430.
Αναφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. ΙΑ' , σ.
9492.
Αναφορά στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν, σχετικά µε την
υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9500, 9503, 9507, 9508, 9509, 9514, 9515, 9516,
9522, 9523.
Αναφορά στη συµπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία
των τριών εργαζοµένων στην τράπεζα Marfin της οδού Σταδίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9513, 9517.
Αναφορά στις δηλώσεις και στους χαρακτηρισµούς του
Βουλευτή κ. Π. Καµµένου κατά του Πρωθυπουργού σε τηλεοπτική εµφάνισή του. τόµ. ΙΑ' , σ. 9523, 9533, 9534.
Αναφορά στην πρόταση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, για σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τον έλεγχο του χρέους. τόµ. ΙΒ' , σ. 9570,9571.
Αναφορά στη σύλληψη των κακοποιών οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο αστυνοµικούς της οµάδας ΔΙΑΣ. τόµ. ΙΒ'
, σ. 9653, 9655, 9662, 9657.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά τη
διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου 2011
στο κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ' , σ. 9868, 9870, 9871, 9873, 9875, 9876,
9877, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 10159, 10160,
10161, 10537.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της".
τόµ. ΙΓ' , σ. 10558.
Αναφορά στους υπαλλήλους της Βουλής που υποστηρίζουν τις εργασίες των Επιτροπών. τόµ. ΙΓ' , σ. 10561,
10562.
Αναφορά σε δηµοσιεύµατα των Γερµανικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την Ελλάδα. τόµ. ΙΓ' , σ. 10637.
Αναφορά στην 18η Μαϊου Παγκόσµια Ηµέρα για τα Μουσεία. τόµ. ΙΓ' , σ. 10719.

Αναφορά στη 19η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ' , σ. 10774, 10775, 10776,
10767, 10806, 10813.
Αναφορά στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε
ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως
"έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ' , σ. 10794, 10795, 10796,
10797, 10798, 10799, 10800, 10801, 10802, 10803,
10805, 10807, 10815, 10818, 10820, 10822.
Αναφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα στον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου και στον
παραλληλισµό του µε τον Πινοσέτ, κατά τον χαιρετισµό του
σε ηµερίδα. τόµ. ΙΓ' , σ. 10795, 10802, 10803.
Αναφορά στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της
Θάλασσας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10853, 10854, 10855, 10856,
10857.
Αναφορά στη σύλληψη από την Αστυνοµία των δύο Αφγανών, οι οποίοι σκότωσαν τον 44χρονο Έλληνα πολίτη,
στο κέντρο της Αθήνας τόµ. ΙΓ' , σ. 10908.
Αναφορά στην επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των
Κοινοτήτων του Ηνωµένου Βασιλείου κ. John Bercow. τόµ.
ΙΓ' , σ. 11271.
Αναφορά στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων" πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ' , σ. 11295,
11296, 11297, 11298, 11304, 11311, 11312, 11313,
11314, 11315, 11316, 11415, 11435, 11437, 11438,
11439, τόµ. ΙΔ' , σ. 11705, 11708, 11710, 11712, 11943,
11950, 11967, 11970.
Αναφορά στη στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο
από
την
κρίση.
τόµ.
ΙΓ'
,
σ.
11296,11297,11298,11299,11300,11302,11306,11314,
11316, 11438, 11439, 11440, 11441.
Αναφορά στις δηλώσεις, σε συνέντευξη σε τηλεοπτικό
σταθµό, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τη Βουλή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. τόµ. ΙΓ' , σ. 11305,
11307.
Αναφορά στις δηλώσεις, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθµό, του Υπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσα, για
θεσµοθέτηση δύο θητειών για τους Βουλευτές, για ασυµβίβαστο ανάµεσα στη βουλευτική ιδιότητα και το υπουργικό
αξίωµα και για την διακοπή χορήγησης αυτοκινήτου στα µέλη του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΓ' , σ. 11311, 11312, 11313,
11315.
Αναφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΓ' , σ.
11360, 11361.
Αναφορά στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της
χώρας και στο "µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής" ως λύση για την έξοδο από την κρίση.
τόµ. ΙΔ' , σ. 11705, 11706, 11707, 11708, 11711.
Αναφορά στην 8η Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα των Ωκεανών. τόµ. ΙΔ' , σ. 11706.
Αναφορά στην αύξηση των κρουσµάτων της νόσου του
AIDS και στους λόγους αύξησης αυτών. τόµ. ΙΔ' , σ. 12096.
Αναφορά στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και στους
χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση.
τόµ. ΙΔ' , σ. 12111, 12112, 12114, 12116, 12117, 12118,
12122, 12123, 12124, 12125.
Αναφορά στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποι-
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ήσεις της Τετάρτης 15 Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ' , σ. 12143,
12144, 12146, 12147, 12150, 12151, 12153, 12154,
12155, 12156, 12196, 12198, 12210, 12211, 12215,
12216, 12221, 12222, 12223, 12226, 12227, 12231,
12232, 12233, 12234, 12235, 12236, 12237, 12238,
12242, 12244, 12245.
Αναφορά στη δήλωση παραίτησης του Βουλευτή κ. Ε.
Νασιώκα. τόµ. ΙΔ' , σ. 12227, 12228, 12231, 12232.
Αναφορά στη δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
κ. Θ. Πάγκαλου ότι το 1981 η χώρα απέκτησε την πρώτη
δηµοκρατική κυβέρνηση, κατά την οµιλία του στη συζήτηση
για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την
Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12480, 12481, 12482, 12484.
Αναφορά στις πρόσφατες αποκαλύψεις στο χώρο του ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ' , σ. 12708, 12709, 12710, 12712.
Αναφορά στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ' , σ. 12843, 12849, 12850, 12851, 12870, 12871,
12875, 12876, 12916, 12917, 12921, 12922, 12923,
12924, 12925, 12936, 12938, 12939, 12940, 12947,
12961, 12962, 12971, 12972, 12975, 12980, 12988,
12989, 12990, 12991, 12992, 12993, 12994, 12998,
13002, 13003, 13004, 13110.
Αναφορά στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ' , σ. 12921, 12922, 12923, 12924, 12990.
Αναφορά στις επιθέσεις στα γραφεία των Βουλευτών στα
Χανιά και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ' , σ. 13003, 13004,
13010.
Αναφορά στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ' , σ. 13124, 13125, 13126, τόµ. Κ’, σ.
17498, 17499.
Αναφορά στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και στο
ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13765, 13770, 13771, 13773, 13774, 13775, 13777,
13778, 13779, 13780, 13782, 13783 - 13785, 13786,
13787, 13867, 13872.
Αναφορά στις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ.
ΙΣΤ' , σ. 13974, 14000, 14008, 14010, 14017, 14019,
14020, 14021, 14025, 14027, 14029, 14030, 14038,
14039, 14181, 14182, 14184, 14186, τόµ. ΙΖ' , σ. 14637,
14638, 14639, 14888,14890,14892,14893,14906,
14975, 14976, 15117, 15148.
Αναφορά στην 20ή Ιουλίου, ηµέρα εισβολής του "Αττίλα"
στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13991, 14001, 14008.
Αναφορά στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης
στις Βρυξέλλες που θα πραγµατοποιηθεί στις 21 Ιουλίου
του 2011. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14001, 14016, 14017, 14018,
14019, 14020, 14022.
Αναφορά στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 21 Ιουλίου 2011. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
14179, 14181, 14182, 14183, 14184, τόµ. ΙΖ' , σ. 14546,
14550, 14556, 14559, 14564, 14569, 14621, 14631,
14632.
Αναφορά στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρωζώνης. τόµ. ΙΗ' , σ. 15251, 15254, 15255, 15257,
15258.
Αναφορά στην παραίτηση της επικεφαλής του Γραφείου

Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή. τόµ. IH' , σ.
16171, 16173, τόµ. ΙΘ’, σ. 16216, 16217.
Αναφορά στην αλλαγή του Κανονισµού, σχετικά µε την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΘ' , σ. 16390,
16391.
Αναφορά στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους δηµόσιους υπάλληλους. τόµ. ΙΘ' , σ. 16641, 16644, 16646,
16647, 16739, 16741, 16754, 16756.
Αναφορά στην επιστολή εννέα (9) Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, οι οποίοι τάσσονται κατά
της εργασιακής εφεδρείας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16716, 16718,
16719.
Αναφορά στις φήµες που προέρχονται από την Ευρώπη
για χρεωκοπία της Ελλάδας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16874 - 16875.
Αναφορά στην Ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16997,16998,17001.
Αναφορά στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του ελλείµατος της χώρας. τόµ. Κ' , σ. 17247, 17249, 17250,
17251, 17263, 17267, 17270, 17272.
Αναφορά στα Βουλευτικά "προνόµια". τόµ. Κ' , σ. 17425,
17498,17499,17500,17501, 17791,17792.
Αναφορά στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλου, σχετικά
µε την οικονοµική κρίση. τόµ. Κ' , σ. 17436, 17438.
Αναφορά στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια
των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. Κ' , σ.
17480,17481,17482,17497,17499,17500,17502.
Αναφορά στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Κ' , σ. 18013, 18014.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προβλήµατα των καταρτιζοµένων και των αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΑµΕΑ Αθηνών (Γαλατσίου) και την
ανεργία στο χώρο των ΑµΕΑ. τόµ. Α' , σ. 279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων κ.λπ.
τόµ. Α' , σ. 323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προστασία των χαµηλόµισθων, των
ανέργων, των συνταξιούχων κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 824.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: « Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων των αυτοαπασχολουµένων και των µικροµεσαίων
αγροτών». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση – Συζήτηση ). τόµ. Β' , σ. 948,τοµ. ΓΔ’, σ.
11943,11945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή
µέτρων για την αναστολή πληρωµών των δανείων από τους
ανέργους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1703.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. (Επερωτώντες Βουλευτές
του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Τσίπρας, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη, Θ. Δρίτσας,
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Μ. Κριτσωτάκης, Α. Κουράκης, Π. Λαφαζάνης, Β. Μουλόπουλος, και Δ. Παπαδηµούλης) τόµ. Γ' , σ. 2410-2427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα αναξιοποίητα κονδύλια για την κατάρτιση των ανέργων κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5710.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρήση του
ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. (Επερωτώντες:
Δέκα τρεις (13)Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ' ,
σ. 5713-5732.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας για τους ανέργους. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΘ' , σ. 16212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη σχέση των
µη κυβερνητικών οργανώσεων και των προγραµµάτων απασχόλησης ανέργων. τόµ. Κ' , σ. 17872.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίκη έντεκα ανηλίκων που κατηγορούνται µε βάση τον
"τροµονόµο" στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2351.
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13856.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας: "Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού". (Κατάθεση – Συζήτηση-Ψήφιση ).τόµ. Θ’, σ.7124, τόµ. ΙΑ' , σ.
8626 – 1666, 8668 – 8702, 8742 – 8772, 8916.
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάµειξη πετρελαίου κίνησης µε
φωτιστικό πετρέλαιο, λάδι µηχανής ή αντιπαγωτικά για τη
λειτουργία µηχανών και οχηµάτων κατά τη χειµερινή περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6117.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του ποταµού Έβρου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9477.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αλέξανδρο Κοντό, σχετικά
µε την εγκυρότητα των επιστολικών ψήφων, ενόψει της ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και
απόρριψη αυτής . τόµ. Β' , σ. 1190, 1193.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό για το άρθρο
18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις

. τόµ. Θ' , σ. 7085-7089.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
για το άρθρο 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας
του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Θ' , σ. 7089.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συναγερµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12718-12723.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ' , σ. 12723.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΖ' , σ. 14821-14826.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για
την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". (Απερρίφθη). τόµ.
ΙΖ' , σ. 14826.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ' , σ. 1534815353.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΗ' , σ. 15353.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη παιδιών καθηγητών ΑΕΙ ως µελών ΔΕΠ σε σχολές ΑΕΙ. τόµ. Α'
, σ. 551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
τόµ. Θ' , σ. 7019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανανέωση της ισχύος του ΠΔ 123/84 περί του διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού στα ΑΕΙ. τόµ. ΙΔ' , σ. 12005.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". (Κατάθεση – Συζήτηση-Ψήφιση ). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14159, τοµ. ΙΗ’, σ. 15296 – 15422, 15658 –
15700, 15701 – 15805, 15978.
.Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
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τόµ. Κ' , σ. 17473.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Σ.Ε.Ι.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5543,
τόµ. Θ' , σ. 7371-7374.
ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ύπαρξη
κλίµατος οικογενειοκρατίας στα Πανεπιστήµια και τα
Α.Τ.Ε.Ι. τόµ. Η' , σ. 6413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,σχετικά µε την
περικοπή χρηµατοδότησης του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7021.
ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της για το επικαιροµένο µνηµόνιο, το σχέδιο προϋπολογισµού και την προώθηση του νέου
µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων. τόµ. Α' , σ. 130132.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) µε ψήφισµά τους, το οποίο κατέθεσαν
στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ζητούν την αποδέσµευση της χώρας από το Μνηµόνιο και την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους
2011. τόµ. Δ' , σ. 3254.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης των επιτυχόντων της
8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8176.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ
Αναφορά στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. Κ' , σ. 18013, 18014.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης β - “ Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε
την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς
διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 884,
1635-1645, 1654-1681, τόµ. Γ' , σ. 1794.
ΑΠΕΡΓΟΙ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Αναφορά στις κινητοποιήσεις των γιατρών του Ι.Κ.Α. τόµ.
ΣΤ’, σ.4841.

Αναφορά στην 23η Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα γενικής
απεργίας και έκκληση για ειρηνική διαδήλωση. τόµ. Ζ’, σ.
5868, 5870, 5872, 5875, 5876, 5886, τόµ. Η’, σ. 5903,
5904, 5905, 5906, 5914, 6080, 6089.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά τη
διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαϊου 2011
στο κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ’, σ. 9868, 9870, 9871, 9873, 9875, 9876,
9877, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 10159, 10160,
10161, 10537.
Αναφορά στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 15 Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ' , σ. 12143,
12144, 12146, 12147, 12150, 12151, 12153, 12154,
12155, 12156, 12196, 12198, 12210, 12211, 12215,
12216, 12221, 12222, 12223, 12226, 12227, 12231,
12232, 12233, 12234, 12235, 12236, 12237, 12238,
12242, 12244, 12245.
Αναφορά στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12843, 12849, 12850, 12851, 12870,
12871, 12875, 12876, 12916, 12917, 12921, 12922,
12923, 12924, 12925, 12936, 12938, 12939, 12940,
12947, 12961, 12962, 12971, 12972, 12975, 12980,
12988, 12989, 12990, 12991, 12992, 12993, 12994,
12998, 13002, 13003, 13004, 13110.
Αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτήτων
ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13974, 14000, 14008, 14010, 14017,
14019, 14020, 14021, 14025, 14027, 14029, 14030,
14038, 14039, 14181, 14182, 14184, 14186, τόµ. ΙΖ' , σ.
14637,
14638,
14639,
14888,14890,14892,14893,14906, 14975, 14976,
15117, 15148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ποινικές
και διοικητικές διώξεις σε βάρος των απεργών ταξί. τόµ.
ΙΘ' , σ. 17117.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την έγκριση δηµοπράτησης του έργου "Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας των Σύµµεικτων Αστικών Αποβλήτων του Ν. Αχαΐας" κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
7783.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διακίνηση των επικίνδυνων νοσοκοµειακών αποβλήτων,
τις αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2713.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών"". (Κατάθεση-Συζήτηση–Ψήφιση). τόµ. ΙΔ'
, σ. 12243, τόµ.ΙΣΤ ‘ σ. 13764 – 13789.
.ΑΠΟΔΟΧΕΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πρόσθετη περικοπή αµοιβών στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις µειώσεις αποδοχών στο Δηµόσιο
και στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µειώσεις στις
αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
8856.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, την εφαρµογή των
περιοριστικών µέτρων για ψάρεµα µε µηχανότρατα κ.λπ.
τόµ. Ε' , σ. 4085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την αποζηµίωση του Δηµοσίου από το
σκάνδαλο SIEMENS κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον καταλογισµό
ευθυνών και ανάγκη άµεσης καταβολής αποζηµιώσεων στο
Σαράντι Βοιωτίας λόγω διαρροής του καναλιού του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αποζηµιωτικές αξιώσεις του ελληνικού δηµοσίου στις υποθέσεις οµολόγων, "SIEMENS", Βατοπεδίου και υποβρυχίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9588.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των βαµβακοπαραγωγών για τις καταστροφές που υπέστησαν από το πράσινο σκουλήκι κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 92.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι από τον ΕΛΓΑ
και όχι από το ΠΣΕΑ. τόµ. Α' , σ. 282.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές για
τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009). (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ' , σ.
2181-2198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των παραγωγών των πρώιµων κηπευτικών της περιοχής
Κουντούρας του Δήµου Σελίνου των Χανίων για τις ζηµιές
που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
αµπελοκαλλιεργητών της Κορινθίας από τις καταστροφές
του 2009 κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των βαµβακοπαραγωγών του Nοµού Κιλκίς για ζηµιές που
υπέστησαν από έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ.
5307.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Α-

γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. (Επερωτώντες: Τριάντα ένας
(31) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ' , σ. 5320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους αµπελουργούς που υπέστησαν ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΖ' , σ. 14595.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. (Επερωτώντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. IH' ,
σ. 15898-15915.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες. τόµ. ΙΘ' , σ.
16675.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση από τον
ΕΛΓΑ των αµπελοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τις µεγάλες ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΘ' , σ. 16806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των αµπελουργών. τόµ. Κ' , σ. 17179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκτιµήσεις των
γεωπόνων για τα ποσοστά ζηµίας από τον παγετό του Δεκεµβρίου 2010 στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Κ' , σ. 17400.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµαλιάδας και Πύργου µετά από τις µεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή. τόµ. Η' , σ.
6408.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και οφειλών προς τη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, το δικαίωµα παρέµβασης
του ελληνικού κράτους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, την παρέµβαση της χώρας µας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3806.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Ανακοινώνεται η απόφαση για την παράταση της παρακράτησης µε την οποία µειώνεται η Βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής, δεδοµένου ότι η σχετική απόφαση για την παράταση που είχε
ληφθεί πέρυσι, λήγει στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9208-9209.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ.
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Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη
αποζηµίωση στα παρόντα µέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονοµικών
των Κοµµάτων και των Βουλευτών, των Θερινών Τµηµάτων, της Διάσκεψης των Προέδρων για κάθε πλήρη συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας είναι τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καθώς και της χορηγούµενης αποζηµίωσης
στους Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη σε αποστολή
στο εξωτερικό, από 1/7/2011. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13668.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µεταφορά καίριων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Β' , σ.
1402.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την Οργανωτική Συγκρότηση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ' , σ. 4571-4586.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Α. Ροντούλη, σχετικά µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ ευρώ που πρότεινε η "Τρόικα" κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ζ' , σ. 5702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αποκρατικοποιήσεις συνολικής αξίας 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5767.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009.
(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ Β’σ.1347. τόµ. Η' ,
σ. 6424-6450, 6451 – 6492, 6493, 6497.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της
Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων στο
Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ) κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση
των απολύσεων των εργαζοµένων στην "COCA COLA 3E"
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις
στην Olympic Handling του Οµίλου MIG στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1761.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας µεταξύ ΟΤΟΕ-τραπεζών για
τους απολυµένους από την Τράπεζα Αmerican Express.
τόµ. Γ' , σ. 1780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την απόλυση συµβασιούχων εργαζοµένων του Ε-

νιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής
(ΕΣΔΚΝΑ), τον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία λόγω των
σκουπιδιών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2342.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους απολυµένους συµβασιούχους. (Επερωτών: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Γαληνός). τόµ. Ζ' , σ. 5732-5737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,σχετικά µε τις απολύσεις
και τις µειώσεις µισθών στον όµιλο ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. Θ' , σ.
7022.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις απολύσεις διακοσίων εβδοµήντα ενός εργαζοµένων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ. τόµ. ΙΖ' , σ. 14230.
ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 335, τόµ
Β’, σ.1325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης
του Σπερχειού κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος "Μείωση νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης" σε δηµοτικά διαµερίσµατα της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. IH' , σ. 15896.
ΑΠΟΡΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για µέριµνα των αστέγων και απόρων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ' , σ. 5818.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής και
της Αποκεντρωµένης Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων. τόµ. ΙΔ' , σ.
11472.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποσπάσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στις Αθλητικές Οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών µε αναπηρία. τόµ. Κ' , σ.
17539.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε τη δυνατότητα απόσπασης στελεχών του δηµοσίου τοµέα
που έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι στα τοπικά συµβούλια, να υπηρετούν στον τόπο που έχουν εκλεγεί. τόµ. ΙΒ' , σ. 9682.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου στις τροποποιήσεις του Κανονισµού που έγιναν
δεκτές από το Σώµα στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας στις
16 Ιουλίου 2010. τόµ. Α' , σ. 24-25.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου σχετικά µε την εφαρµογή του νέου Κανονισµού
στη συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων ή επικαίρων
ερωτήσεων τόµ. Α' , σ. 86.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη συγκρότηση Διακοµµατικής
Επιτροπής "για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος".
τόµ. Α' , σ. 358, 377-378.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής "για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων".
τόµ. Α' , σ. 358, 375-376.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για τη Β' Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358, 366-372.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των
Επιτροπών Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358, 373374.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και τη συγκρότηση
των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για τη
Β' Σύνοδο της ΙΓ’Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358,
359-365.
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β' , σ. 1061-1105.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την αποστολή
ψηφίσµατος προς την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, µε το οποίο οµόφωνα διακηρύσσει την ένθερµη και οµόφωνη υποστήριξή της και το ενεργό ενδιαφέρον της για την ένταξη
της ελληνικής γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραµµα Σπουδών
της Αυστραλίας. τόµ. Θ' , σ. 7035-7037.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου,
για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011.
τόµ. Θ' , σ. 7094.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, µε την οποία συγκροτήθηκε "Υποεπιτροπή για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Διακυβέρνηση" της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
τόµ. Ι' , σ. 7673-7675.
Ενηµέρωση για την πρόταση που έγινε οµόφωνα αποδεκτή, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση και των ανήλικων τέκνων
των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας που δολοφονήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. τόµ. ΙΑ' , σ.
9195.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Απριλίου
2011 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ α-

ριθµ. 4295/2964/5.5.2011 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 12µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", προς
διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση, µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW" ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ") τόµ.
ΙΒ' , σ. 9577-9580.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ' , σ. 1063110640.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου µε την οποία:α) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη
συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Η Διαρκής
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καθορίστηκε αρµόδια
για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση
των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13276 - 13277.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη
αποζηµίωση στα παρόντα µέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονοµικών
των κοµµάτων και των Βουλευτών, των Θερινών Τµηµάτων,
της Διάσκεψης των Προέδρων για κάθε πλήρη συνεδρίαση
της επιτροπής, της οποίας είναι τακτικά ή αναπληρωµατικά
µέλη, καθώς και της χορηγούµενης αποζηµίωσης στους
Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη σε αποστολή στο εξωτερικό, από 1/7/2011. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13668.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής,
κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών
των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14005.
Ανακοινώνεται απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
σχετικά µε τη µίσθωση των Βουλευτικών αυτοκινήτων. τόµ.
ΙΘ' , σ. 16884-16886.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αποπεράτωση δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στη Σαλαµίνα κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7255.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Δήλωση της Ανεξάρτητης Βουλευτού κ. Σ. Σακοράφα ότι
αποχωρεί από τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ' , σ. 2491.
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη ότι αποχωρούν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας
επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας». τόµ. Γ' , σ. 2575.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ.
ΣΤ' , σ. 4717.
Δήλωση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας ότι δεν θα συµµετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου 2011
λόγω της γενικής απεργίας. τόµ. Η' , σ. 5902, 5905.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8808.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, από
τη συζήτηση της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση λόγω της δήλωσης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και επιστροφή αυτών. τόµ. ΙΕ' , σ.
12482, 12483.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015", σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη µη προσέλευση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης για να δώσει εξηγήσεις για τα
βίαια επεισόδια που διαδραµατίζονται στο Σύνταγµα και το
Μετρό κατά την διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων.
τόµ. ΙΕ' , σ. 12934, 12940.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού,
σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και
παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου
214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13104.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση της πρότασης
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών από τις
9/1/2009-10/10/2009 µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15835.
Αποχώρηση των Ανεξάρτητων Βουλευτών που πρόσκει-

νται στη Δηµοκρατική Συµµαχία, από τη συζήτηση της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15859.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αργεντινής". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. ΣΤ' , σ. 4528, τόµ. σ. 6315 –
6317.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης
του αρδευτικού έργου του Ανάβαλου. τόµ. Α' , σ. 277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου άρδευσης-ύδρευσης της περιοχής Κάτω Βάλτου
Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9584.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία του
έργου του φράγµατος των Αχυρών του Δήµου Μεδεώνος
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 182.
ΑΡΜΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας".
(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).
τόµ. Ζ' , σ. 5543, τόµ. Θ’, 7371 – 7374.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Kατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ) . τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τοµ. ΙΒ’,
σ.10270,10366.
ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις εργασίες αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4607.
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U.) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε συνεργασία
για την πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής,
εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών".(Κατάθεση
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– Ψήφιση ). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Σ. 5086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού : "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας".(Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ. 17532.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σύζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 311.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού : "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας".(Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ. 17532.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναβάθµιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. τόµ. ΙΗ' , σ. 15937.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εξαίρεση αρχαιολόγων
από τις περιοριστικές διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του
Π.Δ. 164/2004 (εικοσιτετράµηνο) κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2444.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Σύζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εφαρµογή του διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των µουσείων της χώρας µας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10773.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των κρουσµάτων ελονοσίας σε αλλοδαπούς στην περιοχή
της Σκάλας του Νοµού Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1758.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού
Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης, για την
Πρόληψη και τον έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’ , σ. 5131, τόµ. Η' , σ. 6532-6535, 6540.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων από την
πολιτεία για την αντιµετώπιση κρουσµάτων ελονοσίας στον
Δήµο Ευρώτα του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Κ' , σ. 17552.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνι-

κής Άµυνας, σχετικά µε τις ασκήσεις καταστολής πλήθους
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5621.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας, σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών
Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης
Φιλοξενούντος Έθνους". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση
).τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΖ’, σ.14925 – 14299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί εφαρµογής
εργασιακής εφεδρείας σε Επαγγελµατίες Οπλίτες και της
µαταίωσης της άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ". τόµ. Κ' , σ.
17996.
ΑΣΤΕΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για µέριµνα των αστέγων και απόρων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ' , σ. 5818.
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάπλαση των εξακοσίων πενήντα στρεµµάτων στη
Δραπετσώνα κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 232.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση
Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΣΤ' , σ. 4977, τόµ. Θ’,
σ.7059 – 7075, 7358 – 7359.
ΑΣΥΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
Αναφορά στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4422, 4424, 4427, 4429, 4432, 4433, 4434,
4437, 4439, 4446, 4447, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454,
4455, 4456, 4458, 4459, τόµ. ΣΤ' , σ.
4476,4478,4479,4480,4481,4482,
4579,4580,4581,4582,4583.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κατάργηση ακαδηµαϊκού ασύλου". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του).(Κατάθεση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4524.
Αναφορά στην τροπολογία την οποία κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό
Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ' , σ. 4661.
Συζήτηση επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η Νέα
Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ' , σ. 4692, 46954713, 4715-4719, 4720, 4723, 4724-4728, 4729, 4730,
4732.
ΑΣΥΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: " Ίδρυση Υ-
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πηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά µε τους κοινούς κανόνες
και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. Γ' , σ.
2521, τόµ. Ε’, σ.3412 – 3457 , 3459 - 3476, 3478 – 3480,
3696 – 3712, 3892.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο
Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή Αστυνοµικών Συνδέσµων σε θέµατα Ασύλου". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, ΙΖ’, σ. 14853 – 14855, 14868.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου
και Ο.Α.Σ.Θ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση ).τόµ. Α' , σ. 285, τοµ.Γ’, σ. 1803 – 1813, 1972 –
2000, 2003 – 2033, 2227.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή
σε διαµερίσµατα των Αθηνών που διαµένει µεγάλος αριθµός αλλοδαπών κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 99.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΔ' , σ. 11470.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. ΙΔ' , σ.
12247, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13945 – 13990, 13991 – 14004,
14008 – 14024, 14025 – 14043, τόµ. ΙΖ’, σ. 14235.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήµατα των αµειβοµένων καλαθοσφαιριστών. τόµ. Β' , σ.
938.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τον διαχειριστικό έλεγχο των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4870.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παύση πληρωµών
των ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές κλινικές. τόµ.
ΙΑ' , σ. 8899.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή θε-

τικής λίστας συνταγογραφούµενων φαρµάκων που καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. ΙΕ' , σ. 12556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την προστασία των ασφαλιστικών ταµείων από το
πρόγραµµα εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Κ' , σ. 17874.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή από τους αγρότες της ειδικής υπέρ του ΕΛΓΑ ασφαλιστικής
εισφοράς. τόµ. ΙΓ' , σ. 10852.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9868.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα βιβλιάρια υγείας των εικαστικών καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2178.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία. τόµ. Γ' , σ. 2142, 2143, 2148, 2150.
Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο δηλώνει την αντίθεση της προς την υφιστάµενη κοινωνικοπολιτική κατάσταση και ζητά την διασφάλιση των δικαιωµάτων
των µελών της. τόµ. Γ' , σ. 2148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
νοµοθετική ρύθµιση για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών
µε σοβαρές αναπηρίες. τόµ. ΙΘ' , σ. 17040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις περικοπές
των αναπηρικών συντάξεων και των επιδοµάτων προς τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Κ' , σ. 17167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών µε αναπηρία. τόµ. Κ' , σ.
17539.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προβλήµατα των καταρτιζοµένων και των αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΑµΕΑ Αθηνών (Γαλατσίου) και την
ανεργία στο χώρο των ΑµΕΑ. τόµ. Α' , σ. 279.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α.Ε. (ΑΜΕΛ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις απολύσεις διακοσίων εβδοµήντα ενός εργαζοµένων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ. τόµ. ΙΖ' , σ. 14230.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην εταιρεία "Αλυκές Μεσολογγίου Α.Ε.". τόµ. Κ' , σ. 17396.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση του
αριθµού των νεκρών τις γιορτές από τροχαία κ.λπ. τόµ. Ε' ,
σ. 3848.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων, σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση
).τόµ. ΙΖ' , σ. 14672, τόµ. ΙΗ’, σ.16101 – 16149, 16131 –
16192, 16292 – 16349, τόµ. ΙΘ’, σ. 16812.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ
Ανακοινώνεται απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
σχετικά µε τη µίσθωση των Βουλευτικών αυτοκινήτων. τόµ.
ΙΘ' , σ. 16884-16886.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ,ΔΧ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί στα νησιά. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13749.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί και Αγοραίων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στο άνοιγµα του επαγγέλµατος και καταθέτει τις
προτάσεις της προς την κατεύθυνση µιας ουσιαστικής λύσης βασισµένης στο διάλογο µεταξύ Υπουργείου και ιδιοκητών ταξί. τόµ. ΙΖ' , σ. 14224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απελευθέρωση του κλάδου των ταξί. τόµ. ΙΖ' , σ. 14703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ποινικές
και διοικητικές διώξεις σε βάρος των απεργών ταξί. τόµ.
ΙΘ' , σ. 17117.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την οµαλή εκτέλεση του έργου του αυτοκινητόδροµου
"Ολυµπία Οδός" κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
αυτοκινητοδρόµων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Κ' ,
σ. 17175.
ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενδιάµεσης
Συµφωνίας εν' όψει Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής
Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών
Μελών της, αφ' ενός, και του µέρους "Κεντρική Αφρική",
αφ' ετέρου". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΙΖ’, σ.
14672 , τόµ. IH' , σ. 16049-16052.
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ΒΑΜΒΑΚΙ-ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των βαµβακοπαραγωγών για τις καταστροφές που υπέστησαν από το πράσινο σκουλήκι κ.λπ τόµ. Α' , σ. 92.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι από τον ΕΛΓΑ
και όχι από το ΠΣΕΑ. τόµ. Α' , σ. 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κάλυψη των
ζηµιών στο βαµβάκι από τον ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των βαµβακοπαραγωγών του Nοµού Κιλκίς για ζηµιές που
υπέστησαν από έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ.
5307.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. (Επερωτώντες: Τριάντας ένας
(31) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ' , σ. 5320.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. (Επερωτώντες: Τριάντα δύο (32) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. IH' ,
σ. 15898-15915.
ΒΕΛΓΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ' αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (ΤLP Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας, και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση
).τόµ.Ι’, σ. 8466, τόµ. ΙΒ' , σ. 9917-9924, 9989.
ΒΕΡΙΚΟΚΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των βερικοκοπαραγωγών της περιοχής
Πορταριάς του Δήµου Νέων Μουδανιών Νοµού Χαλκιδικής
κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2340.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Αναφορά στα επεισόδια που προκλήθηκαν στις διαδηλώσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και που οδήγησαν στον τραυµατισµό µελών
της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού. τόµ. Ι’, σ.
2254, 2258, 2266, 2267, 2268.
Αναφορά στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. ΣΤ’, σ. 4979,
4983, 4991, 4996, τόµ. Ζ’, σ. 5099, 5231, 5232, τόµ. Ι’ , σ.
8355, 8398, 8402, 8403, 8565.
Αναφορά στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών, ύστερα
από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα «ΔΙΑΣ»
στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ’, σ. 7074, 7093, 7096, 7098,
7099, 7100, 7102, 7105, 7112, 7123, 7130, 7132, 7133,
7138, 7139, 7140, 7142, 7143, 7144, 7158, 7165, 7548,
7554, 7556, 7561, 7563, 7568, 7569.
Αναφορά στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της
ΟΛΜΕ. τόµ. Ι’, σ. 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850,
7852, 7855, 7858, 7859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αύξηση βίας στο χώρο
του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8562.
Αναφορά για την επίθεση δυνάµεων των ΜΑΤ στην πορεία των ανέργων µεταλλεργατών στην είσοδο του Ο.Λ.Π.
τόµ. ΙΑ’, σ. 8989.
Αναφορά στη βία στα γήπεδα µε αφορµή τα γεγονότα
που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας.
τόµ. ΙΑ’, σ. 9316, 9317, 9318, 9320, 9321, 9324, 9326,
9327, 9328, 9329, 9330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας
στα γήπεδα, το οικονοµικό κόστος για την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9643.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά τη
διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαϊου 2011
στο κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ’, σ. 9868, 9870, 9871, 9873, 9875, 9876,
9877, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 10159, 10160,
10161, 10537.
Αναφορά στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12916, 12917, 12921, 12922, 12923,
12924, 12925, 12936, 12938, 12939, 12940, 12947,
12961, 12962, 12971, 12972, 12975, 12980, 12988,
12989, 12990, 12991, 12992, 12993, 12994, 12998,
13002, 13003, 13004.
Αναφορά στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ’, σ. 12921, 12922, 12923, 12924, 12990.
Αναφορά στις επιθέσεις στα γραφεία των Βουλευτών στα
Χανιά και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ’, σ. 13003, 13004,
13010.
Αναφορά στις επιθέσεις εναντίον των Βουλευτών και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ’, σ. 13124, 13125, 13126, τόµ. Κ’, σ.
17498, 17499.

ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
καθυστέρηση της παράδοσης των σχολικών βιβλίων. τόµ.
Κ' , σ. 17471.
ΒΙΕΤΝΑΜ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (Κατάθεση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ.4528, τόµ. Ζ' , σ. 5825.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της
Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για την προώθηση
και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΘ’, σ.16964 16965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (
Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’,σ.9246, τόµ. ΙΒ' ,
σ. 10270, 10494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση ) .τόµ. ΙΓ' , σ. 11275, τόµ. ΙΕ’, σ. 13303, 13304.
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανακατανοµή των ποσοτήτων για την παραγωγή βιοντίζελ κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4093.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των διαδικασιών της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς. τόµ. ΙΕ' , σ. 12555.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υπογραφή
επιχειρησιακής σύµβασης στη γαλακτοβιοµηχανία "ΝΕΟΓΑΛ" στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3733.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη βιοµηχανία "Ζωοτροφές Δωδώνης"
πρώην ΕΛΒΙΖ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2401.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του εργοστασίου πλάσµατος. τόµ. ΣΤ' , σ. 4932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων ζαχάρεως, την πώλησή τους σε τουρκική τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου
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"ΦΙΛΚΕΡΑΜ" στη Θεσσαλονίκη, την ανάκληση της απόφασης διαθεσιµότητάς τους κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο κατασκευής κουφωµάτων "ΠΛΑΙΣΙΟ" στη Σίνδο του Νοµού
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της βιοµηχανίας ΑΒΕΞ στην Πάτρα. τόµ. Κ' , σ. 17843.
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις. (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. Ε' , σ.
3377, τόµ. Η’, σ. 6665 – 6709, τόµ. Θ' , σ. 6711-6726,
6728-6731,6922-6934.
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάµειξη πετρελαίου κίνησης µε
φωτιστικό πετρέλαιο, λάδι µηχανής ή αντιπαγωτικά για τη
λειτουργία µηχανών και οχηµάτων κατά τη χειµερινή περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6117.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ-ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόµατος στους οµογενείς της Βορείου Ηπείρου κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2063.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις και την ενηµέρωση αναφορικά µε τα πυρηνικά εργοστάσια Κοζλοντούι και
Μπέλενε στη Βουλγαρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4878.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της
Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των
συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). Τόµ. Η’, σ. 6428. τόµ. ΙΑ' , σ. 90859087.
ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή Βούλευµα
του Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος
4, του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής στις
23/11/2010 και µε το οποίο Βούλευµα το Δικαστικό Συµβούλιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από
την Βουλή των Ελλήνων κατά τη συνεδρίαση της
16/11/2010 κατά των πρώην Υπουργών: κ. Ευάγγελου
Μπασιάκου και κ. Αλέξανδρου Κοντού και του πρώην Υφυπουργού, κ. Πέτρου Δούκα, για αξιόποινες πράξεις σχετικά
µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και αποφαίνεται το Βούλευµα για όσα ειδικότερα σε αυτό ορίζονται.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4898-4929.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα υπ' αριθµ. 97,
98, 99 Προεδρικά Διατάγµατα περί: α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Γ. Πεταλωτή από τη θέση του Υφυπουργού

στον Πρωθυπουργό, β) διορισµού του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και γ) διορισµού του κ. Ι. Διαµαντίδη ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
και της κ. Ε. Τσουρή ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αντίστοιχα. τόµ. Α' , σ. 3-4.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για την
Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου τους Βουλευτές κ.κ. Π. Ευθυµίου, Χ. Πρωτόπαπα και Ε. Μπεντενιώτη. τόµ. Α' , σ. 9.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Μιχαλολιάκου, µε την οποία παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα
λόγω συµµετοχής του στις Περιφερειακές-Δηµοτικές Εκλογές για τη διεκδίκηση της θέσης του Δηµάρχου Πειραιά.
τόµ. Α' , σ. 30.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Π. Μελά σε αντικατάσταση
του κ. Β. Μιχαλολιάκου, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Α' , σ.
65.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Απ. Κακλαµάνη. τόµ. Α' , σ. 103, 104.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παπουτσή, Α. Αλευρά, Α. Λοβέρδου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Π. Ευθυµίου, Ε. Μεϊµαράκη, Π. Καµµένου, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Μ. Βορίδη, Γ. Νικητιάδη, Μ. Κατρίνη, Β. Γερανίδη, Ν. Δένδια, Γ. Φλωρίδη, Ι. Βαλυράκη, Δ.
Παπαδηµούλη, Π. Μαρκάκη, Κ. Βελόπουλου και Α. Ροντούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α' , σ. 108-125,
126-129.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Α' , σ. 228.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου που έχει συσταθεί,κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη και Π. Ρήγα. τόµ. Α' , σ. 338.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά
της. τόµ. Α' , σ. 429-475.
Ανακοινώνεται ότι η συζήτηση του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και η λήψη των αποφάσεων θα γίνει µετά
τη 14η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 475.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρί-
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δη, Γ. Αρβανιτίδη, Λ. Μίχου και Δ. Σταµάτη. τόµ. Α' , σ.
578-774.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Γ. Αρβανιτίδη
(δύο δικογραφίες), Λ. Μίχου και Δ. Σταµάτη. τόµ. Α' , σ.
578-774.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε.Μπασιάκου, Α.Κοντού και Γ.Βουλγαράκη και κατά
του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. Β' , σ. 1164-1220.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Βαγιωνά. τόµ. Β' , σ. 1169.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη
συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου». τόµ. Β' , σ. 1204, 1207.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μαγκριώτη, Κ. Σκανδαλίδη, Α. Νταλάρα και Ν. Σηφουνάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία επί
της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε την
υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β' , σ. 1215-1218.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1220-1264.
Αίτηµα της Νέας Δηµοκρατίας για επανάληψη της ψηφοφορίας για την άσκηση Ποινικής Δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Α. Κοντού, Ε. Μπασιάκου και Π. Δούκα που
έγινε στις 16 Νοεµβρίου 2010. τόµ. Β'' , σ. 1285.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφίες: α) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ευρυπίδη Στυλιανίδη, β) κατά των
πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωνσταντίνου Χατζηδάκη και Ευρυπίδη Στυλιανίδη,γ) κατά του
πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναστασίου Παπαληγούρα, δ) κατά του
τέως Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, Κωνσταντίνου Τασού-

λα,ε) Κατά του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β' , σ. 1425.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ε. Αυγενάκης τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας τόµ. Β' ,
σ. 1504-1505.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Χατζηγάκη. τόµ. Β' , σ. 1557.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
δικογραφίες: α) κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννη, β) κατά του τέως Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και νυν Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκη. τόµ. Β' , σ. 1580.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηλείας κ. Γ. Κοντογιάννης µε επιστολή του ενηµερώνει για την απόφασή του να ανεξαρτοποιηθεί. τόµ. Β' , σ. 1583.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Οικονόµου, Κ. Τζαβάρα και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων).
τόµ. Β' , σ. 1592, 1593.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Μαρκογιαννάκη και Κ. Τζαβάρα. τόµ. Β' , σ. 1593.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αυγενάκη και Χ. Καστανίδη. τόµ. Γ' , σ. 2286.
Δήλωση της Ανεξάρτητης Βουλευτού κ. Σ. Σακοράφα ότι
αποχωρεί από τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ' , σ. 2491.
Δήλωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Β. Οικονόµου ότι
θα παραµείνει στη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας", αλλά η ψήφος του θα είναι αρνητική. τόµ. Γ' , σ. 2492.
Δήλωση των Ανεξάρτητων Βουλευτών ότι κατά τη διαδικασία της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας", ορίζουν κατά πλειοψηφία, ως εκπροσώπους τους, την κ. Θ. Μπακογιάννη και τον
κ. Φ. Κουβέλη. τόµ. Γ' , σ. 2492.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Κεφαλογιάννη. τόµ. Γ' , σ. 2502.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. Γ' , σ. 2503.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Γ' , σ. 2524,
2525.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κουσελά και Π. Λαφαζάνη. τόµ. Γ' , σ. 2529.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Ε. Αντώναρου, Σ. Κουβέλη, Μ. Ξενογιαννακοπούλου,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Ε. Καϊλή,
Μ. Παντούλα, Ν. Δένδια, Α. Νεράντζη, Κ. Καραµανλή, Χ.
Σταϊκούρα, Κ. Γκιουλέκα, Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Τ. Ιατρίδη, Ε. Ράπτη και Ι.
Γκιόκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ' , σ. 25372558.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο
Βουλευτής κ. Ε. Παπαχρήστος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. Γ' , σ. 2559.
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ότι αποχωρούν από τη
διαδικασία της ψηφοφορίας των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών. τόµ. Γ' , σ. 2575.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Ε. Αντώναρου, Σ. Κουβέλη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ε. Καϊλή, Μ. Παντούλα, Ν. Δένδια, Α. Νεράντζη, Κ. Καραµανλή, Χ. Σταϊκούρα, Ι. Γκιόκα, Κ. Γκιουλέκα, Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Τ. Ιατρίδη και Ε. Ράπτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
2,3,4,12,14,15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ' , σ. 25802589, 2590-2599.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Τσουµάνη-Σπέντζα και Α. Κουράκη
(Προεδρεύων). τόµ. Δ' , σ. 2662.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και Αλέξανδρου Κοντού. τόµ. Δ' , σ. 2874.
Αναφορά στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα
του κ. Ε. Σκουλάκη, λόγω εκλογής του ως Δήµαρχου Χανίων. τόµ. Δ' , σ. 2957, 2958, 2959.
Αναφορά στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα
του κ. Α. Κατσιφάρα, λόγω εκλογής του ως Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδος. τόµ. Δ' , σ. 3001, 3002.
Αναφορά στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα
του κ. Ε. Κουσουρνά, λόγω εκλογής του ως Δήµαρχου Ρόδου. τόµ. Δ' , σ. 3217,3218.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Τ. Ιατρίδη
και Κ. Χατζηδάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ' , σ. 3295 - 3297.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Σκουλάκης, Α.
Κατσιφάρας, Ε. Κουσουρνάς και Σ. Αρναουτάκης, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο γνωστοποίησαν τη δήλωση παραίτησής τους από
το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω εκλογής του κ. Ε. Σκουλάκη
ως δηµάρχου Χανίων, του κ. Α. Κατσιφάρα ως περιφερειάρχη δυτικής Ελλάδας, του κ. Ε. Κουσουρνά ως δηµάρχου
Ρόδου και του κ. Σ. Αρναουτάκη ως περιφερειάρχη Κρήτης. τόµ. Ε' , σ. 3351.
Ορκωµοσία των κ.κ. Ε. Κουρουπάκη, Μ. Κυριακοπούλου, Γ. Κασσάρα και Ι. Μιχελογιαννάκη, σε αντικατάσταση
των κ. κ. Ε. Σκουλάκη, Α. Κατσιφάρα, Ε. Κουσουρνά και Σ.
Αρναουτάκη αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν. τόµ. Ε' , σ.
3356.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Πρωτόπαπα και Α. Ροντούλη. τόµ. Ε' , σ. 3388.
Συζητήσεις επί προσωπικών θεµάτων των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Πρωτόπαπα και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Ε' , σ. 3391.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθό-

δοξου Συναγερµού κ. Π. Μαρκάκη για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Ε' , σ. 3477.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη (δύο δικογραφίες), Κ. Κουκοδήµου, Π. Μαρκάκη και Ε. Τσουµάνη-Σπέντζα. τόµ. Ε' , σ. 3477, 3480-3695.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη (δύο δικογραφίες), Κ. Κουκοδήµου, Π. Μαρκάκη και Ε. Τσουµάνη-Σπέντζα. τόµ. Ε' , σ. 3477-3478, 3480-3695.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τζέκη και Γ. Ντόλιου. τόµ. Ε' , σ. 3742, 3743.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία που φέρεται να αφορά σε διατελέσαντα Υφυπουργό, τόµ. Ε' , σ. 3770.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού, µε την οποία υποβάλλει αίτηµα για τη
σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του
κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε' , σ. 4089-4092.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ.
Πάγκαλου. τόµ. Ε' , σ. 4106.
Αναφορά στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον
έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4422,
4429, 4433, 4435, 4437, 4438, 4439.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Γιακουµάτου και Β. Νικολαϊδου (Προεδρεύουσα). τόµ.
ΣΤ' , σ. 4520.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Α. Ροντούλη και Π. Λαφαζάνη. τόµ. ΣΤ' , σ. 4542,4543.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Χατζηδάκη και Α. Χρυσανθακόπουλου. τόµ. ΣΤ' , σ.
4668, 4669.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τζαβάρα, Α. Τσίπρα και Α. Κουράκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΣΤ' , σ. 4709, 4710, 4711.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ.
ΣΤ' , σ. 4717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. ΣΤ' , σ. 4749,
4750.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Κ. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. ΣΤ' , σ.
4814.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή Βούλευµα
του Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος
4, του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής στις
23/11/2010 και µε το οποίο Βούλευµα το Δικαστικό Συµβούλιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από
την Βουλή των Ελλήνων κατά τη συνεδρίαση της
16/11/2010 κατά των πρώην Υπουργών: κ. Ευάγγελου
Μπασιάκου και κ. Αλέξανδρου Κοντού και του πρώην Υφυπουργού, κ. Πέτρου Δούκα, για αξιόποινες πράξεις σχετικά
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µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και αποφαίνεται το Βούλευµα για όσα ειδικότερα σε αυτό ορίζονται.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4898-4929.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου, Μ. Κριτσωτάκη, Γ. Νιώτη (Προεδρεύων) και
Β. Αποστολάτου (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ' , σ. 4981, 4982,
4983.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Ε. Όθωνα και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων).
τόµ. Ζ' , σ. 5878,5879.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αυγενάκη, Ν. Μωραϊτη και Α.
Παπαδόπουλου. τόµ. Η' , σ. 5920-5921, 5923-6079.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων, για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αυγενάκη, Ν. Μωραϊτη και
Α. Παπαδόπουλου. τόµ. Η' , σ. 5921, 5923-6079.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη, Π. Δηµητρουλόπουλου, Α. Λαφαζάνη και Β. Νικολαϊδου. τόµ. Θ' , σ. 67276725, 6731-6922.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη, Π. Δηµητρουλόπουλου, Α. Λαφαζάνη και της Β. Νικολαϊδου. τόµ. Θ' , σ.
6731-6922.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Ε. Μεϊµαράκη,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Κ.
Βρεττού, Γ. Νικητιάδη, Ε. Βενιζέλου, Α. Γικόνογλου, Σ. Εµινίδη, Γ. Πεταλωτή , Γ. Καρατζαφέρη, Ι. Μαγκριώτη και Σ.
Ξυνίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. Θ' , σ. 7041-7058.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
E. Κεφαλογιάννη, Χ. Πρωτόπαππα και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Θ' , σ. 7610, 7611.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Πρωτόπαππα, Α. Ροντούλη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
τόµ. Θ' , σ. 7614, 7615.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Π. Ευθυµίου, Κ. Βρεττού,
Γ. Νικητιάδη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Κατσούρα, Κ. Ρόβλια, Κ.
Τσιάρα, Ν. Δένδια, Ι. Διαµαντίδη, Χ. Μαγκούφη, Η. Μόσιαλο και Α. Λοβέρδο, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 76947708.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Ι' , σ.
7917.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Π. Γερουλάνου, Ε. Αντώναρου, Α. Νταλάρα, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Μπατζελή, Λ. Κατσέλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3,
20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση
των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 8110-8117.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές του Πα-

νελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις
30/11/2010. τόµ. Ι' , σ. 8157-8162.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης
και µετέπειτα Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ι' , σ. 8157.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μουσουρούλη. τόµ. ΙΑ' , σ. 8644, 8645.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών":1) Δικογραφία κατά "του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Τσοχατζόπουλου και λοιπών µελών
της Κυβερνήσεως", 2) Δικογραφία κατά "των µελών των
Κυβερνήσεων που κατά καιρούς επόπτευαν την υλοποίηση
συµβάσεων οι οποίες αναφέρονται στην εν λόγω ποινική
δικογραφία". τόµ. ΙΑ' , σ. 8696.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8808.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Πρωτόπαπα. τόµ. ΙΑ' , σ. 8821.
Αναφορά στο αίτηµα που διατύπωσε ο πρώην Υπουργός
κ. Α. Κοντός, για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον
έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που προβλέπει το άρθρο 86
παρ.
5
του
Συντάγµατος
τόµ.
ΙΑ'
,
σ.
8946,8947,8948,8949,8950.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Π. Παυλόπουλου. τόµ. ΙΑ' , σ. 8987.
Ανακοινώνεται η απόφαση για την παράταση της παρακράτησης µε την οποία µειώνεται η Βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής, δεδοµένου ότι η σχετική απόφαση για την παράταση που είχε
ληφθεί πέρυσι, λήγει στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9208-9209.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», ώστε
να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση για
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 µεταξύ της Κοινοπραξίας Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG-HDW, για
τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής δωροδοκίας σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο 235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παράγραφος
1 του ν. 1608/1950) και β) της νοµιµοποίησης εσόδων από
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εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της απόκτησης
και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης,
του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α’ περίπτωση αιζ’ στοιχεία β/ γ’ 2
παράγραφοι 1, 4, 5, 6 , 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ’ προστέθηκε µε το άρθρο 2, παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι
η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9215-9224.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Ρ. Ζήση (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΑ' , σ.
9250.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Βούγια, Μ. Κατρίνη, Ι. Μανιάτη, Α. Λοβέρδου και Ρ. Ζήση, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα
(112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη
του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9278-9283.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Μπούρα, Κ. Γείτονα και Ρ. Ζήση (Προεδρεόυσα). τόµ.
ΙΑ' , σ. 9371, 9372.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Τζαβάρα. τόµ. ΙΑ' , σ. 9422.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Στρατάκη, Γ. Καρατζαφέρη και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ' , σ. 9428, 9429.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Α. Κοντός µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
υποβάλει νέο αίτηµα κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5 του
Συντάγµατος για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9518-9521.
Αναφορά στις δηλώσεις και στους χαρακτηρισµούς του
Βουλευτή κ. Π. Καµµένου κατά του Πρωθυπουργού σε τηλεοπτική εµφάνισή του. τόµ. ΙΑ' , σ. 9523, 9533, 9534.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Κ. Σκανδαλίδη, Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Α. Νταλάρα, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ. Κεφαλίδου, Ν. Δένδια, Α. Αθανασιάδη, Σ. Χατζηγάκη και Π. Κουκουλόπουλου, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ' , σ. 9704-9719.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τζαβάρα, Ε. Μπεντενιώτη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΓ' ,
σ. 10576, 10577, 10578.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Καµµένου. τόµ. ΙΓ' , σ. 10794, 10797.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Προέδρου του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γ. Καρατζαφέρη τόµ.
ΙΓ' , σ. 10797, τόµ. ΙΕ’, σ. 12723.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Α. Ροντούλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ' , σ. 10869.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά των Υπουργών κ.κ. Χ. Παπουτσή, Σ. Βούγια και Ε. 'Οθωνα. τόµ. ΙΓ' , σ. 10874.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ' ,
σ. 10988.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη Π. Ευθυµίου και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ' , σ. 11000, 11001.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Ε. Βενιζέλου και . τόµ. ΙΓ' , σ. 11039.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ' , σ.
11097, 11098.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Σ. Γεωργιάδη και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ' , σ. 11103.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία κατά των διατελεσάντων µέχρι
2/8/2010 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς
και Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
β)Δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. ΙΓ' ,
σ. 11146.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη. τόµ. ΙΓ' , σ. 11288.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Παπουτσή και Β. Νικολαΐδου (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΓ' , σ. 11337.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Ευθυµίου, Α. Τσίπρα και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΓ' , σ. 11436, 11437.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά των διατελεσάντων Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών από 31.03.2004 µέχρι 2.9.2009.
τόµ. ΙΔ' , σ. 11467.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια (δύο δικογραφίες) και Λ. Μίχου. τόµ. ΙΔ' , σ. 11715 - 11716,
11718 - 11911.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια (δύο δικογραφίες) και Λ. Μίχου. τόµ. ΙΔ' , σ. 11716, 11718 11911.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη, Α. Τσίπρα και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΔ' ,
σ. 12002.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και
παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής Φλώρινας. τόµ. ΙΔ' ,
σ. 12099-12100.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κιλκίς του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γ. Φλωρίδη, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ.
ΙΔ' , σ. 12218-12220.
Αναφορά στη δήλωση παραίτησης του Βουλευτή κ. Ε.
Νασιώκα. τόµ. ΙΔ' , σ. 12227, 12228, 12231, 12232.
Δήλωση του Βουλευτή Λαρίσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Νασιώκα ότι υποβάλλει την παραίτησή του από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. ΙΔ' , σ.
12227.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Λάρισας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Νασιώκα, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο, µε την οποία
παραιτείται από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. ΙΔ' , σ.
12249-12250.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Φραγγίδη και Β. Αλεξανδρίδου σε αντικατάσταση των κ.κ. Γ. Φλωρίδη και Ε.
Νασιώκα, αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν. τόµ. ΙΔ' , σ.
12279.
Ανακοινώνεται επιστολή, του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ.
62/17-6-2011 και 63/17-6-2011 περί αποδοχής της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ' , σ.
12293 - 12296.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη. τόµ. ΙΕ' , σ.
12309.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη. τόµ.
ΙΕ' , σ. 12309, 12310, 12311, 12317, 12318, 12319,
12320, 12321, 12322, 12324, 12326, 12327, 12330,
12331, 12332, 12333, 12334, 12338, 12340, 12341,
12343, 12344, 12345, 12347, 12348, 12349, 12350,
12351, 12352, 12353, 12354, 12355, 12356, 12358,
12359, 12360, 12361, 12362, 12363, 12364, 12365,
12366, 12369, 12370, 12372, 12375, 12376, 12377,
12378, 12380, 12381, 12382, 12385, 12389, 12390,
12527, 12529.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Οικονόµου. τόµ. ΙΕ' , σ. 12316.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Θεόδωρου Ιγνατιάδη σε αντικατάσταση του Άγγελου Τζέκη που απεβίωσε. τόµ. ΙΕ' ,
σ. 12449.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, από
τη συζήτηση της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση λόγω της δήλωσης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και επιστροφή αυτών. τόµ. ΙΕ' , σ.
12482, 12483.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, Κ. Αϊβαλιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ. Κεφαλίδου, Μ. Κατρίνη, Μ. Σκραφνάκη,
Β. Γερανίδη, Μ. Παντούλα, Σ. Εµινίδη, Α. Αθανασιάδη, Κ.
Καρτάλη, Α. Νεράντζη, Σ. Χατζηγάκη και Ν. Μπακογιάννη,

σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12489-12504.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Κριτσωτάκη. τόµ. ΙΕ' , σ. 12646.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη. τόµ. ΙΕ' , σ. 12651.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Α.
Τσίπρα. και Α. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΕ' , σ. 12655, 12656.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη, Ε. Βενιζέλου και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΕ' , σ. 12723.
Ανακοινώνεται ότι η Ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Σ. Σακοράφα, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο δηλώνει ότι δεν θα συµµετάσχει στη συζήτηση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και
του Εφαρµοστικού νόµου. τόµ. ΙΕ' , σ. 12751.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»:1. Δικογραφία κατά του διατελέσαντος Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης κατά το έτος 2009 και 2. Δικογραφία κατά του διατελέσαντος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά το χρονικό διάστηµα από
19.8.2009 έως 25.8.2009. τόµ. ΙΕ' , σ. 12751.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ.
64/27-6-2011 και 66/27-6-2011 περί αποδοχής της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ' , σ.
12792-12793.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Μαγκούφη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΕ' , σ. 12873,
12874.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ζούνη,
Α. Δερµεντζόπουλου, Β. Γερανίδη, Κ. Τσιάρα, Ι. Αµοιρίδη
και Κ. Καραγκούνη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12884 - 12890.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Παναγιώτης Κουρουµπλής δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. ΙΕ' , σ. 12913.
Αναφορά στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ' , σ. 12921, 12922, 12923, 12924, 12990.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015", σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη µη προσέλευση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης για να δώσει εξηγήσεις για τα
βίαια επεισόδια που διαδραµατίζονται στο Σύνταγµα και το
Μετρό κατά την διάρκεια των απεργιακών κινητοποίησεων.
τόµ. ΙΕ' , σ. 12934, 12940.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ο
κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο γνωστοποιεί ότι η Βου-
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λευτής κυρία Ελισάβετ Παπαδηµητρίου τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΕ'
, σ. 12994.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Α. Τσίπρα και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΕ' , σ.
12996, 12997.
Αναφορά στις επιθέσεις στα γραφεία των Βουλευτών στα
Χανιά και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ' , σ. 13003, 13004,
13010.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού,
σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και
παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου
214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13104.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζίµα και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ' , σ. 13119,
13120.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ζούνη,
Π. Ευθυµίου, Α. Δερµεντζόπουλου, Μ. Κατρίνη, Χ. Κατσούρα, Β. Γερανίδη, Κ. Τσιάρα και Ι. Αµοιρίδη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13128-13136.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Θ. Μωραΐτη. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13259.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Πολιτισµού κ. Γ. Ορφανού. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13304.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Α. Διαµαντοπούλου.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13492.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν:α) πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης και β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιµότητας τους, 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», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρθρο 2 του ν.3961/2011.1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9-1-2009 έως τις 10-10-2009,

σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση -άρθρο
390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. 2)
Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού
Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. Παράλληλα, η
ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία ως προς την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για τους πρώην Υπουργούς κ.κ. Αναστάσιο Μαντέλη και Αθανάσιο-Απόστολο
Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αναστάσιο Μαντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση.
Για τον πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών εγγράφων της
δικογραφίας και του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε να προχωρήσει αυτή στις δέουσες ενέργειες, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
της. Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της,
προτείνεται η αποστολή του πορίσµατος αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. τόµ.
ΙΣΤ' , σ. 13569-13597.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη
αποζηµίωση στα παρόντα µέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονοµικών
των κοµµάτων και των Βουλευτών, των Θερινών Τµηµάτων,
της Διάσκεψης των Προέδρων για κάθε πλήρη συνεδρίαση
της επιτροπής, της οποίας είναι τακτικά ή αναπληρωµατικά
µέλη, καθώς και της χορηγούµενης αποζηµίωσης στους
Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη σε αποστολή στο εξωτερικό, από 1/7/2011. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13668.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και
του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή
προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή
της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε
τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα
86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και
2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µετά την από 1η Ιουλίου 2011
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά
µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13687-13696.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των βουλευτών κ.κ.
Ν. Δένδια και Θ. Μπακογιάννη. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14102,
14103.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Παπαν-
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δρέου, Ε. Βενιζέλου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Μ. Χρυσοχοϊδη, Η. Μόσιαλου και Ε. Κουτµερίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την
ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας,
κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14114 - 14122.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη και Χ. Πρωτόπαππα. τόµ. ΙΖ' , σ. 14633,
14634.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Πρωτόπαπα, Σ. Γεωργιάδη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΖ' , σ. 14825.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Ε. Βενιζέλου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. ΙZ' , σ. 14977, 14978,14979.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. ΙZ' , σ.
14979.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κ.
Κιλτίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15292 -15293, 15295.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15292,15294, 15295.
Σύζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Διαµαντοπούλου και Α. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. ΙΗ' , σ.
15348.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Χαλβατζή, Σ. Βούγια και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΗ' , σ.
15359,15360.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: 1. Δικογραφία κατά των πρώην Πρωθυπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Σηµίτη και Κωνσταντίνου Καραµανλή, Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Γιάννου Παπαντωνίου, Νίκου Χριστοδουλάκη και Γεωργίου Αλογοσκούφη και Υπουργών Μεταφορών κ.κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, Μιχάλη
Λιάπη και Κωστή Χατζηδάκη. 2. Δικογραφία που αφορά
τους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κατά τα έτη
2001-2002. τόµ. ΙΗ' , σ. 15368.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Σπηλιωτόπουλου, Α. Κουράκη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15732.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός κ. Γ. Αλογοσκούφης απέστειλε υπόµνηµα το οποίο διανεµήθηκε στους Βουλευτές και καταχωρείται στα Πρακτικά της Συνεδρίασης για
τη συζήτηση της πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας

του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α)
Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το
2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15834.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος
του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15867.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση της πρότασης
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών από τις
9/1/2009-10/10/2009 µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15835.
Αποχώρηση των Ανεξάρτητων Βουλευτών που πρόσκεινται στη Δηµοκρατική Συµµαχία, από τη συζήτηση της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15859.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βρεττού, Σ. Χαλβατζή και Θ. Δρίτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κι-
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νήµατος για σύσταση ή µη Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15863-15866.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Παπανδρέου - Παπαδάκη και Β. Νικολαΐδου (Προεδρεύουσα). τόµ. IH' , σ. 16092, 16093.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Διώτη, Α. Ροντούλη και Α. Κουράκη (Προεδρεύων).
τόµ. IH' , σ. 16129, 16130.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων,υποθέσεων µεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος δηµοσίου συµφέροντος". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΘ' , σ.
16272, τοµ. Κ’, σ. 17775-17823.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Διώτη, Σ. Γεωργιάδης, Α. Παφίλη, Α. Ροντούλη, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Ε. Αργύρη (Προεδρύων). τόµ.
ΙΘ' , σ. 16332,16333,16347.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Κ. Βρεττού, Ι. Αµοιρίδη,
Φ. Παρασύρη και Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου
29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής:"Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ' , σ.
16378 - 16385.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης
της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασιάδη, Π. Ζούνη
και Α. Οικονόµου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16390-16391,1639316606.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασιάδη, Π. Ζούνη και
Α. Οικονόµου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16391, 16393 - 16606.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Μαυρίκου, Θ. Δρίτσα, Π. Μπεγλίτη και Ε. Αργύρη
(Προεδρύων). τόµ. ΙΘ' , σ. 17115, 17116.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Π. Ευθυµίου, Σ. Γιαννακά, Δ. Τσιρώνη, Θ. Ροµπόπουλου και Ν. Μπακογιάννη σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της
Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και
άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17342 - 17348.
Αναφορά στα Βουλευτικά "προνόµια". τόµ. Κ' , σ.
17425, 17498,17499,17500,17501, 17791,17792.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των βουλευτών κ. κ.
Α. Μερεντίτη και Λ. Κανέλλη. τόµ. Κ' , σ. 17428.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ροντούλη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Κ' , σ. 17481.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή,
σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών" όπως ισχύει: 1. Δικογραφία κατά του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσή και του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου. 2.
Δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
3. Δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Υγείας κ. Γ.
Παπαγεωργίου. τόµ. Κ' , σ. 17484.
Αναφορά στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών. τόµ. Κ' ,
σ. 17498,17499.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Η. Μόσιαλου, Π. Γερουλάνου, Μ. Χρυσοχοΐδη, Γ. Παπανδρέου,
Φ. Σαχινίδη και Χ. Μαρκογιαννάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 541/94 και 543/96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' ,
σ. 17563 - 17571.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή κ. Σ. Καλαντίδου, σχετικά µε τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 543/96 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων
χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της ΣύµβασηςΠλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17570.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (ΠΡΩΗΝ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη
δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των πρώην Βουλευτών που
προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διεκδίκηση αναδροµικών αυξήσεων. τόµ. ΙΖ' , σ. 14737.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των πρώην Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα
Κύρκου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15940, 15941, 15942.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Βουλευτή και Υπουργού Γεώργιου-Αλέξανδρου Μαγκάκη.
τόµ. ΙΘ' , σ. 16251, 16253, 16271.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Αναφορά στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ' , σ. 9404, 9407, 9411, 9414,
9416, 9418, 9420, 9421, 9425, 9428, 9430, 9431, 9505,
9507.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 65 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΓ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α' , σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
της ΙΓ' Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α' , σ. 3.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα υπ' αριθµ. 97, 98,
99 Προεδρικά Διατάγµατα περί: α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Γ. Πεταλωτή από τη θέση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, β) διορισµού του στη θέση του Υφυπουργού
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Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ) διορισµού του κ. Ι. Διαµαντίδη ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της κ.
Ε. Τσουρή ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αντίστοιχα. τόµ. Α' , σ. 3-4.
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου",
έως την 15η Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολο
της", έως και την 20ή Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
έως και την 30ή Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Κοσµητόρων και
Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας, Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ. Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α' , σ. 8.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α' , σ. 8.
Ανακοινώνεται ότι θα ηχήσει σειρήνα συναγερµού στο
Μέγαρο της Βουλής και σε όλη την επικράτεια στo πλαίσιo
της άσκησης ΤΑΜΣ "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2010". τόµ. Α' , σ. 9.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για την
Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου τους Βουλευτές κ.κ. Π. Ευθυµίου, Χ. Πρωτόπαπα και Ε. Μπεντενιώτη. τόµ. Α' , σ. 9.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου στις τροποποιήσεις του Κανονισµού που έγιναν
δεκτές από το Σώµα στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας στις
16 Ιουλίου 2010. τόµ. Α' , σ. 24-25.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Μιχαλολιάκου, µε την οποία παραιτείται από το Βουλευτικό αξίωµα
λόγω συµµετοχής του στις Περιφερειακές-Δηµοτικές Εκλογές για τη διεκδίκηση της θέσης του Δηµάρχου Πειραιά.
τόµ. Α' , σ. 30.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Π. Μελά σε αντικατάσταση
του κ. Β. Μιχαλολιάκου, ο οποίος παραιτήθηκε τόµ. Α' , σ.
65.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου σχετικά µε την εφαρµογή του νέου Κανονισµού
στη συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων ή επικαίρων
ερωτήσεων τόµ. Α' , σ. 86.
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της για το επικαιροµένο µνηµόνιο, το σχέδιο προϋπολογισµού και την προώθηση του νέου
µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων τόµ. Α' , σ. 130132.
Συζήτηση επί του Κανονισµού τόµ. Α' , σ. 137, 140, 429,
826, τόµ. Β' , σ. 1137, 1193, 1326, 1612, 1613, τόµ. Γ' , σ.
2392, 2393, 2416, 2417, 2533, 2534, 2526, τόµ. Ε' , σ.
3388, 3760, τόµ. ΣΤ' , σ. 4563,4573, 4710, 4711, 4971,
τόµ. Ζ' , σ. 5651, 5653, 5654, τόµ. Θ' , σ. 6965, τόµ. Ι’, σ.
8645, 9517,9526, τόµ. ΙΒ’, σ. 9922, τόµ. ΙΓ’, σ.

10580,10796,10804,11035,11039,11040,11041,
11362,11363,
11364,
τόµ.
ΙΕ’,
σ.
12723,12760,12994,13120,13124,13125,13128, τόµ.
ΙΖ’,
σ.
14877,14883,
14896,14971,14974,14977,14980,15125,15148, τόµ.
ΙΘ’, σ. 16318,16327, 16328,17062, τόµ. Κ’, σ.
17403,17407,17410,17411,17412,17413, 17415,17416,
17444,17445,17446,17449,17480,17481,17482.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 202,
254, 328, 578, τόµ. Β’, σ. 908, 1022, 1325, 1326, 1328,
1360, 1361, 1595, 1761, τόµ. Γ’, σ. 1806, 2121, 2122,
2135, 2190, 2563, τόµ. Δ’, σ. 2661, 2685, 3063, τόµ. Ε’,
σ. 3473, 3970, 4024, τόµ. ΣΤ’, σ. 4571, 4583, 4625,
4626, 4661, 4669, 4713, 4716, 4726, 4731, 4766, τόµ. Ζ’,
σ. 5151, 5152, 5172, 5181, 5182, 5183, 5184, 5207,
5480, 5499, 5500, 5505, 5626, 5641, 5645, 5653, 5656,
5662, 5669, 5679, 5861, 5878, 5882, 5896, 5897, 5898,
τόµ. Η’, σ. 5902, 5905, 6124, 6151, 6152, 6473, 6622,
6623, 6424, 6525, 6526, τόµ. Θ’, σ. 6929, 6961, 7071,
7074, 7118, 7119, 7120, 7143, 7145, 7160, 7194, 7573,
7576, 7625, 7626, τόµ. Ι’, σ. 7692, 7715, 7716, 7717,
7738, 7744, 7878, 7901, 7902, 7917, 7919, 7920, 7926,
7929, 7935, 7936, 8254, 8360, τόµ. ΙΑ’, σ. 8645, 8749,
8750, 8859, 9200, 9203, 9250, 9251, 9253, 9264, 9265,
9277, 9326, 9358, 9371, 9375, 9376, 9402, 9490, 9498,
9502, 9508, 9511, 9512, 9524, 9536, τόµ. ΙΒ’, σ. 9593,
9594, 9605, 9694, 9743, 9766, 9767, 9768, 9787, 9792,
9805, 9811, 9812, 9825, 9826, 9828, 9829, τόµ. ΙΓ’, σ.
10591, 10592, 10596, 10777, 10781, 10787, 10796,
10797, 10810, 10818, 10847, 10858, 10926, 10987,
10988, 11023, 11024, 11037, 11267, 11295, 11302,
11338, 11339, 11340, 11361, 11362, 11363, 11364, τόµ.
ΙΔ’, σ. 11711, 11943, 12024, τόµ. ΙΕ’, σ. 12338, 12354,
12411, 12462, 12464, 12467, 12482, 12633, 12646,
12692, 12715, 12716, 12751, 12753, 12763, 12794,
12804, 12805, 12810, 12814, 12819, 12820, 12824,
12853, 12871, 12878, 12880, 12881, 12915, 12916,
12917, 12918, 12924, 12926, 12937, 12947, 12948,
12964, 12975, 12976, 12987, 12988, 12991, 12996,
12997, 13029, 13095, 13120, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13261, 13262,
13654, 13656, 13657, 13913, 13991, 14003, 14016,
14097, 14098, 14102, 14110, 14114, τόµ. ΙΖ’, σ. 14511,
14518, 14519, 14737, 14818, 14819, 14821, 14889,
14890, 14892, 14910, 14914, 14969, 14973, 14977,
14979, 15132, 15133, 15138, 15149, 15150, τόµ. ΙΗ’, σ.
15348, 15349, 15678, 15687, 15731, 15732, 15733,
15753, 15755, 15785, 15788, 15800, 15837, 15963,
16016, 16101, 16114, 16115, 16116, 16118, 16158, τόµ.
ΙΘ’, σ. 16276, 16304, 16327, 16763, 16785, 16681,
16713, 16714, 16715, 16987, 16989, 17017, 17019,
17020, 17065, 17081, 17085, 17087, 17113, 17114,
17115, τόµ. Κ’, 17402, 17403, 17407, 17412, 17413,
17427, 17428, 17430, 18005, 18006, 18013.
Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου
"SEA DIAMOND" κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο αιτείται
την ανέλκυση του ναυαγίου του "SEA DIAMOND" από την
Καλντέρα της Σαντορίνης και την απόδοση ευθυνών σε αυτούς που το προκάλεσαν και κωλυσιεργούν τη διαδικασία
ανέλκυσής του. τόµ. Α' , σ. 274-275.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της µέχρι και τη 15η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
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Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου που έχει συσταθεί,κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη συγκρότηση Διακοµµατικής Επιτροπής "για τη µελέτη του
µεταναστευτικού ζητήµατος". τόµ. Α' , σ. 358, 377-378.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής "για την εξέταση του
σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών
διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Α' , σ. 358, 375-376.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για τη Β' Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ.
Α' , σ. 358, 366-372.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και συγκρότηση των
Επιτροπών Εσωτερικών Θεµάτων της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358, 373374.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου για τη σύσταση και τη συγκρότηση
των Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής για τη
Β' Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358,
359-365.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά
της. τόµ. Α' , σ. 429-475.
Ανακοινώνεται ότι η συζήτηση του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και η λήψη των αποφάσεων θα γίνει µετά
τη 14η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 475.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας (Σύνοδος Α’ και Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής) καταθέτει την Έκθεσή της. τόµ. Α' , σ.
504-547.
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β' , σ. 1061-1105.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της µέχρι την 30η Νοεµβρίου του 2010. τόµ. Β'
, σ. 1163.
Ανακοινώνεται επιστολή του πρώην Υπουργού κ. Θ. Ρουσόπουλου µε την οποία δηλώνει ότι δεν θα λάβει το λόγο
κατά τη συζήτηση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β' , σ. 1164-1165.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος πορί-

σµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1164,
1166.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την
άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε.Μπασιάκου, Α.Κοντού και Γ.Βουλγαράκη και κατά
του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. Β' , σ. 1164-1220.
Πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, να κληθούν οι δύο συνταγµατολόγοι της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου".
τόµ. Β' , σ. 1166.
Συζήτηση επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και
Α. Καριπίδη. τόµ. Β' , σ. 1170-1175.
Ψηφοφορία (διά ανεγέρσεως) επί του παρεµπίπτοντος
θέµατος, κατά τη συζήτηση επί του ζητήµατος εφαρµογής
του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην
Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" που ετέθη ύστερα
από αίτηση των κ.κ. Π. Παυλόπουλου Ε. Κεφαλογιάννη
και Α. Καριπίδη, σχετικά µε το αν µπορούν να ψηφίσουν
µε επιστολική ψήφο οι Βουλευτές που βρίσκονται σε κυβερνητική αποστολή. τόµ. Β' , σ. 1170-1175.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από
τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου. τόµ. Β' , σ. 1204, 1207.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί της
προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1214.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η Βουλή, αποδεχόµενη
το πόρισµα και την πρόταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υ-
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πουργών κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και του πρώην Υφυπουργού κ. Πέτρου Δούκα για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της
Βουλής της συνεδρίασης της 18ης Οκτωβρίου 2010 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος
Πετσάλνικος, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών κ.κ. Ε. Μπασιάκου και Α.
Κοντού και του πρώην Υφυπουργού κ. Π. Δούκα, θα απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χ. Καστανίδη για να αποστείλει κατάλογο των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόµιµα προσόντα προκειµένου σε
προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας να αναδειχθούν δια
κληρώσεως τα πέντε τακτικά και τα τρία αναπληρωµατικά
µέλη του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και ο ασκών καθήκοντα εισαγγελέα µε τον αναπληρωτή του. τόµ. Β' , σ.
1220.
Κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1220-1264.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων του
Πολυτεχνείου. τόµ. Β' , σ. 1289.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2009, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2011. τόµ. Β' , σ. 1347.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου µε την οποία συγκροτήθηκαν οι Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές για τη Β' Σύνοδο της ΙΓ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β' , σ. 1454-1458.
Ανακοινώνεται ότι στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια, θα παραστεί ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. τόµ. Β' , σ. 1471.
Ανακοινώνεται ότι, µετά την από 17 Νοεµβρίου 2010 επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Καστανίδη, απεστάλη
προς τη Βουλή, µε το υπ' αριθµόν 257/18-11-2010 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης (16-6-2010), σύµφωνα µε τα άρθρα 86

παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών". τόµ. Β' , σ. 1477-1483.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο
Βουλευτής Ηρακλείου κ. Ε. Αυγενάκης τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας τόµ. Β' ,
σ. 1504-1505.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Ηλείας κ. Γ. Κοντογιάννης µε επιστολή του ενηµερώνει για την απόφασή του να ανεξαρτοποιηθεί. τόµ. Β' , σ. 1583.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της έως και την 10η Δεκεµβρίου 2010. τόµ. Β' ,
σ. 1758.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Γ' , σ. 1813-1971.
Αναφορά του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη µη προσέλευση του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου στην "
Ώρα του Πρωθυπουργού" στη Βουλή. τόµ. Γ' , σ. 2130.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
στο σύνολό της έως και την 20η Ιανουαρίου 2011. τόµ. Γ' ,
σ. 2411.
Συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Γ' , σ.
2480, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2580.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο
Βουλευτής κ. Ε. Παπαχρήστος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. Γ' , σ. 2559.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του προϋπολογισµού του
Κράτους. τόµ. Δ' , σ. 2893, 2894.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή επιστρέφει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 20.200.000 ευρώ που προήλθαν από
τις περικοπές στις αµοιβές των Βουλευτών, των υπαλλήλων
της Βουλής και των λειτουργικών εξόδων της. τόµ. Δ' , σ.
2939.
Ανακοινώνεται επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χ. Καστανίδη, µε την οποία αποσύρει το άρθρο 32 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της
ποινικής δικαιοσύνης". τόµ. Δ' , σ. 3157.
Ανακοινώνεται ότι η ονοµαστική ψηφοφορία που υπεβλήθη από Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
για το άρθρο 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης", δεν θα διεξαχθεί. τόµ. Δ' , σ. 3158.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας του προϋπολογισµού. τόµ.
Δ' , σ. 3294.
Ανακοινώνεται ότι οι Βουλευτές κ.κ. Ε. Σκουλάκης, Α.
Κατσιφάρας, Ε. Κουσουρνάς και Σ. Αρναουτάκης, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής γνωστοποίησαν
τη δήλωση παραίτησής τους από το Βουλευτικό αξίωµα, λό-
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γω εκλογής του κ. Ε. Σκουλάκη ως δηµάρχου Χανίων, του
κ. Α. Κατσιφάρα ως περιφερειάρχη δυτικής Ελλάδας, του
κ. Ε. Κουσουρνά ως δηµάρχου Ρόδου και του κ. Σ. Αρναουτάκη ως περιφερειάρχη Κρήτης. τόµ. Ε' , σ. 3351.
Ορκωµοσία των κ.κ. Ε. Κουρουπάκη, Μ. Κυριακοπούλου, Γ. Κασσάρα και Ι. Μιχελογιαννάκη, σε αντικατάσταση
των κ. κ. Ε. Σκουλάκη, Α. Κατσιφάρα, Ε. Κουσουρνά και Σ.
Αρναουτάκη αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν. τόµ. Ε' , σ.
3356.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως
2009. τόµ. Ε' , σ. 3830.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του
Υπουργικού Συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001. τόµ.
Ε' , σ. 3830.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία
γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας, κατά αλφαβητική σειρά, ορίζονται οι Βουλευτές: Ν. Δένδιας, Βουλευτής Κερκύρας, Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου και Κ. Μαρκόπουλος,
Βουλευτής Ευβοίας. τόµ. Ε' , σ. 3885.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής "για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens
στο σύνολο της", για την καθαρογραφή και κατάθεση του
πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011. τόµ.
Ε' , σ. 4056.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού, µε την οποία υποβάλλει αίτηµα για τη
σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του
κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε' , σ. 4089-4092.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή «για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της» καταθέτει το
πόρισµα της. τόµ. ΣΤ' , σ. 4165-4353.
Αναφορά στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον
έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4422,
4429, 4433, 4435, 4437, 4438, 4439.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ.
ΣΤ' , σ. 4717.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή Βούλευµα
του Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος
4, του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής στις
23/11/2010 και µε το οποίο Βούλευµα το Δικαστικό Συµβούλιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από
την Βουλή των Ελλήνων κατά τη συνεδρίαση της
16/11/2010 κατά των πρώην Υπουργών: κ. Ευάγγελου
Μπασιάκου και κ. Αλέξανδρου Κοντού και του πρώην Υφυπουργού, κ. Πέτρου Δούκα, για αξιόποινες πράξεις σχετικά

µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και αποφαίνεται το Βούλευµα για όσα ειδικότερα σε αυτό ορίζονται.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4898-4929.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του πρώην Προέδρου της Νέας
Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ' , σ. 5164.
Δήλωση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας ότι δεν θα συµµετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου 2011
λόγω της γενικής απεργίας. τόµ. Η' , σ. 5902, 5905.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για το θάνατο των δύο αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η
οµάδα "ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Η' , σ. 6466.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου,
για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011.
τόµ. Θ' , σ. 7094.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, σύµφωνα µε το άρθρο
142 του Κανονισµού της Βουλής, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι' , σ. 7878-7889.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις
30/11/2010. τόµ. Ι' , σ. 8157-8162.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα τέσσερις (84) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε "τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της" που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 24-1-2011. τόµ. ΙΑ' , σ. 8648-8653.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Σάββας Τσιτουρίδης και ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.
Πέτρος Δούκας, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, εξεδήλωσαν την επιθυµία τους να λάβουν το λόγο
στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις
30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ. 8792.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8792-8827.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων, που ανακοινώθηκε στη
Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ. 8792.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8808.
Ενηµέρωση για την πρόταση που έγινε οµόφωνα αποδε-
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κτή, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου,
σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση και των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας που δολοφονήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 9195.
Ανακοινώνεται η απόφαση για την παράταση της παρακράτησης µε την οποία µειώνεται η Βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής, δεδοµένου ότι η σχετική απόφαση για την παράταση που είχε
ληφθεί πέρυσι, λήγει στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9208-9209.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», ώστε
να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση για
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 µεταξύ της Κοινοπραξίας Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG-HDW, για
τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής δωροδοκίας σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο 235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παράγραφος
1 του ν. 1608/1950) και β) της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της απόκτησης
και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης,
του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α’ περίπτωση αιζ’ στοιχεία β/ γ’ 2
παράγραφοι 1, 4, 5, 6 , 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ’ προστέθηκε µε το άρθρο 2, παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι
η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9215-9224.
Αναφορά στον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί
της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην
Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος,
τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Περί Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών», ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. ΑπόστολουΑθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) β “ Ferrostaal AG HDW ανέλαβε
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής
δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο
235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο
χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 Β§ 1 του ν. 1608/1950) και β) Της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της
απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον
χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α', περίπτωση αιζ',
στοιχείο β’ γ', 2 Β§Β§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ' προστέθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος 16 του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι ο ανωτέρω, κατά παράβαση των καθηκόντων του,
ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση
τρίτων προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές
δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235-9284.
Αναφορά επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη
ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ.
Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG HDW
ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ.
9278.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου,
σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη - εφόσον θα συµµετέχουν όλα τα κόµµατα - και θα υποβάλλει το πόρισµά της
και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την 6η Ιουνίου 2011. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
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15-2-2000 σύµβαση, µε την οποία η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG HDW»
ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 -Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"- έγινε δεκτή. τόµ. ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Α. Κοντός µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
υποβάλει νέο αίτηµα κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5 του
Συντάγµατος για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9518-9521.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Απριλίου
2011 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ αριθµ. 4295/2964/5.5.2011 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 12µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", προς
διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση, µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW" ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ") τόµ.
ΙΒ' , σ. 9577-9580.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος
Πετσάλνικος κατέθεσε πρόταση "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ. ΙΒ' , σ. 9720-9726.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της".
τόµ. ΙΓ' , σ. 10558.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση επί του κατατεθέντος
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση
της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ' , σ.
10558-10609.
Αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση για τη συζήτηση επί
του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
«για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens»,προκειµένου να
µελετηθούν οι επιστολές που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν µεταξύ αυτού και του πρώην
Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ' , σ. 10576,
10577, 10578.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την τήρηση του
Κανονισµού και τα πειθαχικά µέτρα. τόµ. ΙΓ' , σ. 10578,
10579.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιµή στην µνήµη των χιλιάδων
θυµάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ'
, σ. 10776.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11079.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του

δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11079-11118.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για σύσταση επιτροπής "για
το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους" δεν γίνεται δεκτή.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11117.
Συζήτηση για το θέµα της ψηφοφορίας στην πρόταση
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιστροπής "για το εθνικό θέµα του
δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11117-11118.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου Βασιλείου κ. John Bercow µε συνεργάτες του και µαθητές από
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γουµένισσας Κιλκίς. τόµ. ΙΓ' , σ.
11271, 11273.
Αναφορά στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων" πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ' , σ. 11360,
11366, 11367, 11369, 11371, 11372.
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», προς τη διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ΕΝΑΕ,
Ferrostaal AG HDW, ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΔ' , σ. 11474-11581.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη προς
τον Πρόεδρο της Βουλής, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής Φλώρινας. τόµ. ΙΔ' , σ. 12099-12100.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι δεν θα συµµετάσχουν αύριο, ηµέρα Τετάρτη 15/6, στις διαδικασίες του
Κοινοβουλίου, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ.
ΙΔ' , σ. 12117.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κιλκίς του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γ. Φλωρίδη, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ.
ΙΔ' , σ. 12218-12220.
Δήλωση του Βουλευτή Λαρίσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Νασιώκα ότι υποβάλλει την παραίτησή του από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. ΙΔ' , σ.
12227.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Λάρισας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Νασιώκα, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικο, µε την οποία
παραιτείται από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. ΙΔ' , σ.
12249-12250.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία ζητά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση τόµ. ΙΔ' , σ. 12279 12280.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Φραγγίδη και Β. Αλεξανδρίδου σε αντικατάσταση των κ.κ. Γ. Φλωρίδη και Ε.
Νασιώκα, αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν. τόµ. ΙΔ' , σ.
12279.

43
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως του Πρωθυπουργού για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12283.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψηφοφορία επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12283 – 12308, 1231112391, 12393-12488.
Ανακοινώνεται επιστολή, του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ.
62/17-6-2011 και 63/17-6-2011 περί αποδοχής της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ' , σ.
12293 - 12296.
Ανακοινώνεται ο θάνατος του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη. τόµ. ΙΕ' , σ.
12309.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Βουλευτή Άγγελου Τζέκη. τόµ. ΙΕ' , σ. 12310.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Θεόδωρου Ιγνατιάδη σε αντικατάσταση του Άγγελου Τζέκη που απεβίωσε. τόµ. ΙΕ' ,
σ. 12449.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, από
τη συζήτηση της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση λόγω δήλωσης του Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου κατά την οµιλία του ότι το
1981 η χώρα απέκτησε την πρώτη δηµοκρατική κυβέρνηση
και επιστροφή αυτών. τόµ. ΙΕ' , σ. 12482, 12483.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ.
12488, 12505 - 12508.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ' , σ. 12540.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Π. Λαφαζάνη ότι θεωρούν απαράδεκτο να συνεδριάζει η Ολοµέλεια της Βουλής,
ηµέρα γενικής απεργίας (27η Ιουνίου) και στάσης των εργαζοµένων της Βουλής. τόµ. ΙΕ' , σ. 12716.
Ανακοινώνεται ότι η Ανεξάρτητη Βουλευτής κ. Σ. Σακοράφα, µε επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Φίλιππο Πετσάλνικο δηλώνει ότι δεν θα συµµετάσχει στη συζήτηση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και
του Εφαρµοστικού νόµου. τόµ. ΙΕ' , σ. 12751.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως και Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ.
64/27-6-2011 και 66/27-6-2011 περί αποδοχής της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ' , σ.
12792-12793.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Παναγιώτης Κουρουµπλής δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος. τόµ. ΙΕ' , σ. 12913.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρό-

θεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015", σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη µη προσέλευση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης για να δώσει εξηγήσεις για τα
βίαια επεισόδια που διαδραµατίζονται στο Σύνταγµα και το
Μετρό κατά την διάρκεια των απεργιακών κινητοποίησεων.
τόµ. ΙΕ' , σ. 12934, 12940.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής κυρία Ελισάβετ Παπαδηµητρίου τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΕ' , σ.
12994.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης
µε µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής
και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13095, 13128.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13095.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων
τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά
για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος,
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού
της Βουλής και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6
του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ.
ΙΕ' , σ. 13095-13245.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού,
σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και
παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου
214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13104.
Ανακοινώνεται η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου
Τσοχατζόπουλου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση
κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», το οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτι-
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κά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της 6ης Ιουνίου 2011 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13137.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικα µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214". τόµ.
ΙΕ' , σ. 13137-13244.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει
επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου για
να αποστείλει κατάλογο των µελών του Αρείου Πάγου, της
Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόµιµα προσόντα, προκειµένου σε
προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας να αναδειχθούν διά
κληρώσεως τα πέντε τακτικά και τα τρία αναπληρωµατικά
µέλη του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και ο ασκών καθήκοντα Εισαγγελέα, µε τον αναπληρωτή του. τόµ. ΙΕ' , σ.
13137.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία:α) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καθορίστηκε αρµόδια για
την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των
νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και
προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13276 - 13277.
Συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι πέντε χρόνων από την πυρηνική καταστροφή
στο Τσέρνοµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό ατύχηµα στην
Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13537.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν:α) πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης και β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιµότητας τους, 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», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρθρο 2 του ν.3961/2011.1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9-1-2009 έως τις 10-10-2009,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση -άρθρο
390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. 2)
Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού

Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. Παράλληλα, η
ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία ως προς την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για τους πρώην Υπουργούς κ.κ. Αναστάσιο Μαντέλη και Αθανάσιο-Απόστολο
Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αναστάσιο Μαντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση.
Για τον πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών εγγράφων της
δικογραφίας και του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε να προχωρήσει αυτή στις δέουσες ενέργειες, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
της. Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της,
προτείνεται η αποστολή του πορίσµατος αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. τόµ.
ΙΣΤ' , σ. 13569-13597.
Ανακοινώνεται ότι απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’αριθµόν 1737/7-7-2011 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος
των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, (15-4-2011),
σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13687-13693.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και
του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της
πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού
Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», µετά την από 1η Ιουλίου 2011 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου
Τσοχατζόπουλου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13687-13696.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών των
µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14005.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των ανθρώπων που
έχασαν τη ζωή τους κατά την εισβολή του "Αττίλα" στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14008.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης απέστειλε
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο επιστολή µε συννηµένο ενηµερωτικό σηµείωµα εν όψει
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της συζήτησης επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», σχετικά µε τις απόψεις του, γύρω από το ζήτηµα που έχει ανακύψει και τον αφορά. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068 - 14072.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 155 του Κανονισµού της Βουλής και
5 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των
στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από
τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» από τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας
Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις
9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση
του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ'
εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου
και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος
του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068 - 14123.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το τρόπο
διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο
του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητας τους, κατόπιν
της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS». τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068, 14073.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των
στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 -

2008, θα δώσουν λευκή ψήφο. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14100.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε
τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των
στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, από το 2004 2008, θα ρίξουν στην κάλπη άκυρα ψηφοδέλτια. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 14102.
Αναφορά επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της
υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ.
Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας
Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών από το 2004 - 2008. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14110,
14114.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµατων των ταυτόχρονα διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της
κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως
άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από τους: 1) Βουλευτή κ.
Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις
9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση
του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος
κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του
Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε
την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου, απορρίπτεται
όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι δεν
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού
των Βουλευτών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14123.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων καταθέτει την Έκθεσή της: "Για τη σύναψη και την πορεία εκτέλεσης των
συµβάσεων 012Β/2000 και 021Β/2002 των υποβρυχίων
του Πολεµικού Ναυτικού κατά την περίοδο 2000-2009,
καθώς και των συναφών τους συµβάσεων Α/Ω". τόµ. ΙZ' ,
σ. 14982-15108.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι διορίστηκε ο κ. Αγγελος
Τόλκας στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
τόµ. ΙZ' , σ. 15109-15110.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κ.
Κιλτίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15292 -15293, 15295.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γ.Καρατζαφέρη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΙΗ' , σ.
15292,15294, 15295.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011 διαβιβάστηκε στη Βουλή το µε αριθµό 1/5-8-2011 Βούλευµα του
Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ.4 του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον
της Ολοµέλειας της Βουλής στις 13-7-2011, µε το οποίο: 1.
Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε
κατά του πρώην Υπουργού Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του
άρθρου 235 του Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του
ν. 1608/1950. 2. Παραπέµπεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών η υπόθεση και η σχετική δικογραφία για την αξιόποινη πράξη της νοµιµοποίησης εσόδων από την εγκληµατική δραστηριότητα της παθητικής δωροδοκίας που αποδίδεται στον πρώην Υπουργό ΑπόστολοΑθανάσιο Τσοχατζόπουλο και το βούλευµα αποφαίνεται για
όσα ειδικότερα ορίζονται σ’ αυτό. τόµ. ΙΗ' , σ. 1536815408.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν πρέπει ή
όχι να διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία ύστερα από την
απόσυρση της αίτησης ψηφοφορίας από τους Βουλευτές
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΙΗ' , σ. 15733.
Αναφορά στο τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί της
προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για
την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο
Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004
έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009 10/10/2009 και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15830, 15835.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή

Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15867.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση της πρότασης
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών από τις
9/1/2009-10/10/2009 µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15835.
Αποχώρηση των Ανεξάρτητων Βουλευτών που πρόσκεινται στη Δηµοκρατική Συµµαχία, από τη συζήτηση της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15859.
Αναφορά επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS",
από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα
δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009 - 10/10/2009 και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15860 - 15863.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS":
α) Από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009 και β) από τον
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι η ως άνω πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
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αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΗ' , σ. 15867.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παφίλη ότι το κόµµα
του θα υπερψηφίσει το άρθρο 29 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις", για τη διάταξη που
αφορά το τέµενος και µόνο και ότι δεν συµφωνούν µε το υπόλοιπο. τόµ. ΙΘ' , σ. 16377, 16378.
Αναφορά στην αλλαγή του Κανονισµού, σχετικά µε την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΘ' , σ. 16390,
16391.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασιάδη, Π. Ζούνη και Α. Οικονόµου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16390, 16391.
Αναφορά στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια
των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. Κ' , σ.
17480,17481,17482,17497,17499,17500,17502.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτρoπή "Για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος" και για την οποία η Oλοµέλεια της Βουλής είχε ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι τέλους της Β' Συνόδου, παρατείνει τη λειτουργία της µέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2011. τόµ. Κ' , σ.
17879.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές 1) Ελληνισµού της Διασποράς, 2) Προστασίας Περιβάλλοντος, 2α)
Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, 3) Έρευνας και Τεχνολογίας, 4) Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, 4α) Υποεπιτροπή για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, 5) Περιφερειών, 5α) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και
Ορεινών Περιοχών και στ) Οδικής Ασφάλειας καταθέτουν
τις εκθέσεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 43Α παράγραφος
6 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Κ' , σ. 17879 - 17990.
Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής και η λήξη της Β' Συνόδου της ΙΓ' Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας. τόµ.
Κ' , σ. 18024.
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας". (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση ). τόµ. Ζ' , σ. 5673, τόµ. ΙΑ' , σ. 8607.
ΒΡΕΦΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση χρήσης
της ουσίας Bisphenol-A στα πλαστικά µπουκάλια βρεφικής
διατροφής. τόµ. ΙΓ' , σ. 10949.
Γ
ΓΑΖΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13856.
ΓΑΛΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση

Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας,
σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ' , σ. 2406,
τόµ. Δ' , σ. 2644-2647, 2648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 1 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσεως
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle,
UCAV)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ' , σ. 7257,
τόµ. Ι' , σ. 8254-8256, 8295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Kατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση
).τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ' , σ. 9917-9924, 9989, τόµ. ΙΒ' ,
σ. 9917-9924
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική κύρωση
της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου
Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά
στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής
Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ' , σ. 99179924.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στη Διευθέτηση Συνεργασίας European
Research Grouping Arrangement Νο 1 (ERG Νο 1) στο
Μνηµόνιο Κατανόησης EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Fursvarets
Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του
Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον καθορισµό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES) για
τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτρο-
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µαγνητικό Φάσµα". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ.
ΙΑ' , σ. 9535, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445 15447, 15488.
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Γ.Α.Κ.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση του κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για
τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού
Λακωνίας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14732.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Γ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από τις αθλητικές οµοσπονδίες και τους εποπτευόµενους φορείς της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού και του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού. τόµ. ΙΘ' , σ. 16670.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουργείου της
Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK) " .(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΙΑ' ,
σ. 9002, τόµ. ΙΕ' , σ. 12566-12569, 12609.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Γ.Γ.Ι.Φ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των συµβουλευτικών κέντρων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων κ.λπ.
τόµ. Ι' , σ. 8443.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΣΕΒΕΕ)
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων και η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου,κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους προς τα νέα µέτρα που εκτιµούν ότι
θα οδηγήσουν σε πρωτοφανή συρρίκνωση της επιχειρηµατικής δράσης και καταθέτουν µία σειρά προτάσεων για την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΔ' , σ. 12144.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) µε ψήφισµά τους, το οποίο κατέθεσαν
στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ζητούν την αποδέσµευση της χώρας από το Μνηµόνιο και την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους
2011. τόµ. Δ' , σ. 3254.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού
Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ίδρυ-

σης επιχειρήσεων". (Προτείνοντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση). τόµ. Γ' , σ. 20762096.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και οφειλών προς τη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, το δικαίωµα παρέµβασης
του ελληνικού κράτους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, την παρέµβαση της χώρας µας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3806.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία
του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα
και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση – Συζήτηση–Ψήφιση ). τόµ.
Θ' , σ. 7372-7374, 7462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης".(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).
τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ' , σ. 9917-9924, 9989.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο
Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή αστυνοµικών συν-
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δέσµων σε θέµατα Ασύλου .(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, ΙΖ' , σ. 14853-14855,14868.

Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή. τόµ. IH' , σ.
16171, 16173, . τόµ. ΙΘ' , σ. 16216, 16217.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση των γεωθερµικών κοιτασµάτων στην περιοχή της Φθιώτιδας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14607.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη δηµιουργίας τµήµατος υποδοχής στο Γυµνάσιο των
Ανωγίων και τη στελέχωση της Μαθητικής Εστίας κ.λπ. τόµ.
Δ' , σ. 2707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
συγχωνεύσεις των Γυµνασίων στο Νοµό Κοζάνης κ.λπ. τόµ.
Ζ' , σ. 5242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις
ελλείψεις σε καθηγητές ιταλικών και ισπανικών στα γυµνάσια της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7836.

ΓΕΩΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1756.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3808.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µαστίχα Χίου και τα ειδικά µέτρα για γεωργικά προϊόντα των µικρών νησιών του
Αιγαίου (Κανονισµός ΕΚ 1405/2006). τόµ. ΙΓ' , σ. 10669.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1756.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού κ.λπ.
τόµ. Α' , σ. 822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού-Λεωφόρου Αλεξάνδρας και
το γήπεδο ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας
στα γήπεδα, το οικονοµικό κόστος για την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9643.
ΓΛΩΣΣΑ-ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ποµακική γλώσσα και τη γλώσσα των Ροµά κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναβάθµιση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8858.
ΓΟΥΝΑ-ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή ειδικού φόρου στα απλά
ενδύµατα, εξαρτήµατα και άλλα είδη από γουνοδέρµατα.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15241.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Αναφορά στη µη λειτουργία του "Γραφείου του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή". τόµ. ΙΑ' , σ. 9367,
9369, 9371, 9372, 9376, 9405.
Αναφορά στην παραίτηση της επικεφαλής του Γραφείου

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Πανηπειρωτικού
Κλειστού Γυµναστηρίου στα Ιωάννινα. τόµ. ΙΖ' , σ. 14226.
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις. (Κατάθεση–Συζήτηση–Ψήφιση ).
τόµ. Β' , σ. 884, τόµ. Β' , σ. 1635-1645, 1654-1681, τόµ.
Γ' , σ. 1794.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους Αγροτικούς Γυναικείους Συνεταιρισµούς κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 817.
Συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των γυναικών µε αφορµή
τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β' , σ. 1645-1654.
Δ
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη διευκόλυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δάνεια
προς το ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2349.
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη Δανειακή Σύµβαση. τόµ. Η' , σ.
6525.
ΔΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
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Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση
).τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ' , σ. 9917-9924, 9989.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα εξοικονόµησης
δαπανών στον τοµέα της υγείας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις δαπάνες του Υπουργείου
για ενοίκια στέγασης των υπηρεσιών του κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8178.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προεκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές κ.λπ.
τόµ. Β' , σ. 1697.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ, Δ.Ε.Κ.Ο., ΟΤΑ, ΝΠ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε δεσµεύσεις για εξοπλιστικές και αµυντικές δαπάνες. τόµ. Β' , σ. 942.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων το εννεάµηνο του 2010. τόµ.
Γ' , σ. 2219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή των
κρατικών δαπανών και παροχών υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας, τις συνέπειες στους ασθενείς, γιατρούς, φαρµακοποιούς κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον καταλογισµό δαπανών σε ΟΤΑ.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11338.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το
φάρµακο. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 426-491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή θετικής λίστας συνταγογραφούµενων φαρµάκων που καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. ΙΕ' , σ. 12556.
ΔΑΣΑΡΧΕΣ-ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-

ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την έδρα του Δασαρχείου Υµηττού κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5230.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υπαγωγή της περιοχής της Μάνης στο νοµικό καθεστώς
του άρθρου 62, ν. 998/1979. τόµ. ΙΘ' , σ. 16744.
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη δραστική µείωση των οργανικών θέσεων στις
νέες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, την αποψίλωση των δασικών υπηρεσιών της χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4524.
ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη Δασική Πολιτική της χώρας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1711.
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας και πυρασφάλειας στο Νοµό Κεφαλληνίας - Ιθάκης.
τόµ. ΙΕ' , σ. 12560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας στην Αττική. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13619.
ΔΕΝΤΡΑ-ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές για
τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ' , σ.
2181-2198.
ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ. τόµ.
Γ' , σ. 2395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον τρόπο πληρωµής των εργαζοµένων στους Δήµους και στις Περιφέρειες µετά την 11-2011 κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβασιούχων στο Δήµο Πολυγύρου του Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. Δ' , σ. 2698, τόµ. Ε’, σ. 3741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του Δήµου Περάµατος στις ετήσιες επιδοτήσεις
για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4852.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανέγερση νέων κτηρίων
για τη στέγαση των Ειδικών Σχολείων και του Εργαστηρίου
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ζ' , σ. 5817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτε-
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ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους στο Δήµο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εξασφάλιση νερού ασφαλούς προέλευσης για το Δήµο
Μεσσαπίων σε συνεργασία µε την ΕΥΔΑΠ κ.λπ. τόµ. Θ' , σ.
7254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων αορίστου χρόνου που µεταφέρονται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις στους δήµους κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στον τοµέα
της καθαριότητας του Δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον καταλογισµό
ευθυνών και ανάγκη άµεσης καταβολής αποζηµιώσεων στο
Σαράντι Βοιωτίας λόγω διαρροής του καναλιού του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την
τροποποίηση του εγκεκριµένου master plan Λινοπεραµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της
λαθροµετανάστευσης στην Ηγουµενίτσα. τόµ. ΙΑ' , σ. 9483.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συµµετοχή
εκπροσώπου του Δήµου Λέσβου στην Οργανωτική Επιτροπή για τον εορτασµό των εκατό χρόνων από τη γέννηση του
Οδυσσέα Ελύτη. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13296.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη της συνοικίας "Η" στο σχέδιο πόλεως της Χαλκίδας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου στη Στυλίδα. τόµ. ΙΖ' , σ. 14605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα προβλήµατα που προέκυψαν στην περιοχή του Πλαταµώνα από την υλοποίηση των έργων υποδοµών. τόµ. ΙΖ' , σ.
14697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στο Δήµο Λέσβου.
τόµ. ΙΖ' , σ. 14699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υπαγωγή της περιοχής της Μάνης στο νοµικό καθεστώς
του άρθρου 62, ν. 998/1979. τόµ. ΙΘ' , σ. 16744.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη δηµοσίευση του ΦΕΚ που επιτρέπει τη νόµιµη λειτουργία των επιχειρήσεων του Δήµου Μαραθώνα στη Νέα Μάκρη. τόµ. ΙΘ' ,
σ. 16809.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους

συµβασιούχους εργαζόµενους του Δήµου Τρικκαίων. τόµ.
ΙΘ' , σ. 17044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα τέκνα των αλλοδαπών στους Δηµοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Δήµου Αθηναίων.
τόµ. ΙΘ' , σ. 17046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προώθηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην
περιοχή Πόρτο Λάφια της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. Κ' , σ.
17990.
ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη συµµετοχή υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) ως υποχρεωτικά µετατασσόµενων σε υπηρεσίες των Δήµων, στα Δηµοτικά Συµβούλια κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2453.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρήση του δελτίου
κοινωνικού τουρισµού από τους κατοίκους των νησιών στις
δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και όχι στο διευρυµένο
Καλλικράτειο Δήµο. τόµ. ΙΔ' , σ. 12065.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Συζήτηση στην Ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια. τόµ. Β' , σ. 1471-1475.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την έγκριση δηµοπράτησης του έργου "Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας των Σύµµεικτων Αστικών Αποβλήτων του Ν. Αχαΐας" κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
7783.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του έργου του φράγµατος Αµουργελών του Δήµου Μινώα Πεδιάδος. τόµ. ΙΘ' , σ. 16805.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αύξηση των τιµολογίων της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
3745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τιµολογιακή πολιτική της ΔΕΗ κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρέδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά
µε τον περιορισµό της συµµετοχής του Δηµοσίου στη ΔΕΗ
κάτω του 51% κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µετεγκατάσταση του οικισµού της Μαυροπηγής στην Κοζάνη λόγω της επέκτασης των ορυχείων της Δ.Ε.Η. τόµ. ΙΘ'
, σ. 16787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περι-
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βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στις
εργολαβίες της ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ' , σ. 17119.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάπλαση των εξακοσίων πενήντα στρεµµάτων στη
Δραπετσώνα κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παράδοση
των δηµόσιων έργων σε ανώνυµες εταιρείες και την απαξίωση των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Δ' , σ.
2774.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
δηµοσίων έργων στο Νοµό Φθιώτιδας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των έργων υποδοµών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14701.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων. τόµ. Κ' , σ. 17554.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του ανισόπεδου κόµβου Βελεστίνου κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 414.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας
της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. Θ' , σ. 7257,
τόµ. ΙΑ' , σ. 9056-9058, 9072.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή σε διαµερίσµατα των Αθηνών που διαµένει µεγάλος αριθµός αλλοδαπών κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 99.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την απόλυση συµβασιούχων εργαζοµένων του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής
(ΕΣΔΚΝΑ), τον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία λόγω των
σκουπιδιών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διακίνηση των επικίνδυνων νοσοκοµειακών αποβλήτων,
τις αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Ασφαλισης). τόµ. ΙΘ' , σ. 16739.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
(Δ.Ε.Κ.Ο.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του δηµοσίου τοµέα».
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α’, σ. 331, τόµ. Β’, σ.
1569-1613, τόµ. Γ’, σ. 1788.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου
λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. Ι' , σ. 8506, τόµ. ΙΑ' , σ. 9353-9395,
τόµ. ΙΑ' , σ. 9397-9433, 9497- 9538, τόµ. ΙΒ' , σ. 9777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση δηµοσίων οργανισµών και
φορέων. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13850.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πιθανή κατάργηση των ΔΟΥ Τυρνάβου της Αγιάς, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάταξης των
ΔΟΥ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της ΔΟΥ Καρύστου κ.λπ.
τόµ. Ε' , σ. 3730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη κατάργηση της ΔΟΥ Κρανιδίου.
τόµ. Ε' , σ. 3843.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παράδοση
των δηµόσιων έργων σε ανώνυµες εταιρείες και την απαξίωση των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Δ' , σ. 2774.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου για αποζηµίωση του Ελληνικού Κράτους από τη "SIEMENS" κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5304.
ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε το µέλλον της εταιρείας και των θέσεων
απασχόλησης στην Ηλεκτροµηχανική Κύµης κ.λπ. τόµ. Γ' ,
σ. 2397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την αποζηµίωση του Δηµοσίου από το
σκάνδαλο SIEMENS κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εφαρµογή του κανόνα ένα προς πέντε στις
προσλήψεις του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη δηµιουργία νέων διοικητικών δοµών στο κράτος παρά τις αρνητικές οικονοµικές συγκυρίες. τόµ. ΙΓ' , σ.
11414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού
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και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13855, τόµ. ΙΖ' , σ.
14818-14849, 14851-14853,14876-14926, 1496915158, 15162.

σµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". (Κατάθεση
– Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13855, τόµ. ΙΖ' , σ.
14818-14849, 14851-14853,14876-14926, 1496915158, 15162.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε' , σ. 41024120.

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις µειώσεις αποδοχών στο Δηµόσιο
και στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ν.
3839/2010. τόµ. ΙΓ' , σ. 10757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των µισθοδοτούµενων
στο δηµόσιο τοµέα. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14199, τόµ. Κ’, σ. 17534.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του
δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11079-11118.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για σύσταση επιτροπής "για
το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους" δεν γίνεται δεκτή.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11117.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16217.
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
(βλ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ )
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". (Κατάθεση
– Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13855, τόµ. ΙΖ' , σ.
14818-14849, 14851-14853,14876-14926, 1496915158, 15162.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σχέδιο λύσης του χρέους των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, το Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που θα
ενταχθούν στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. τόµ. ΙΔ' , σ.
11995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την υπογραφή του νέου µνηµονίου και τις συνέπειες
στον ελληνικό λαό. τόµ. ΙΔ' , σ. 11998.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΙΔ' , σ. 12003, τόµ. ΙΕ' , σ.
12715-12771, 12794-12841, 12719, 12843 -12914.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρι-

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης
και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". (Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ. 17184.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Προστασίας του Πολίτη: " Άσκηση δικαιώµατος συνέρχεσθαι σε υπαίθριες συναθροίσεις. Εξορθολογισµός πλαισίου διαδηλώσεων και πορειών στα αστικά κέντρα". (Προτείνοντες: O Πρόεδρος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ.
Θ' , σ. 7212.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά τη
διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου 2011
στο κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ' , σ. 9868, 9870, 9871, 9873, 9875, 9876,
9877, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 10159, 10160,
10161, 10537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επανεξέταση του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας στις διαδηλώσεις, την εγκληµατικότητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10847.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου
"ΦΙΛΚΕΡΑΜ" στη Θεσσαλονίκη, την ανάκληση της απόφασης διαθεσιµότητάς τους κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7200.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτρoπή "Για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος" και για την οποία η Oλοµέλεια της Βουλής είχε ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι τέλους της Β' Συνόδου, παρατείνει τη λειτουργία της µέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2011. τόµ. Κ' , σ.
17879.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ.
Β' , σ. 1407, τόµ. Γ' , σ. 2354-2368.
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ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
Ενηµέρωση για την πρόταση που έγινε οµόφωνα αποδεκτή, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου,
σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση και των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας που δολοφονήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 9195.
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (Π.Δ.-Ν.Δ.)
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 65 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΓ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α' , σ. 1-2.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα υπ' αριθµ. 97,
98, 99 Προεδρικά Διατάγµατα περί: α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Γ. Πεταλωτή από τη θέση του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό, β) διορισµού του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και γ) διορισµού του κ. Ι. Διαµαντίδη ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
και της κ. Ε. Τσουρή ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, αντίστοιχα. τόµ. Α' , σ. 3-4.
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάσωσης
και συντήρησης της κατοικίας του Κωστή Παλαµά κ.λπ. τόµ.
Ι' , σ. 8560.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρήση του όρου "Μεσογειακή Διατροφή" που υπονοµεύει την ανάδειξη της κρητικής διατροφής ως διατροφικού προτύπου. τόµ. ΙΑ' , σ.
8894.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση χρήσης
της ουσίας Bisphenol-A στα πλαστικά µπουκάλια βρεφικής
διατροφής. τόµ. ΙΓ' , σ. 10949.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχεδίου νόµου Υπουργού Επικρατείας: "Επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων . (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. Α' , σ. 311, τόµ. Β'' , σ.
1265-1284, 1289-1307, 1335-1387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διαφάνεια στην ανάθεση έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών στους Δήµους αρµοδιότητάς της κ.λπ. τόµ.
Α' , σ. 795.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων,υποθέσεων µεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος δηµοσίου συµφέροντος". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ).τόµ. ΙΘ' , σ.
16272, τόµ. Κ' , σ. 17775-17823.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση από τον ΟΣΚ

της χρηµατοδότησης των εργασιών στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο της Σπάρτης. τόµ. Κ' , σ. 17221.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών της σχολικής στέγης στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ' , σ. 17222.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη παιδιών καθηγητών ΑΕΙ ως µελών ΔΕΠ σε σχολές ΑΕΙ. τόµ. Α'
, σ. 551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επιµήκυνση του χρόνου αναµονής για πρόσληψη των εκλεγµένων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανανέωση της ισχύος του ΠΔ 123/84 περί του διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού στα ΑΕΙ. τόµ. ΙΔ' , σ. 12005.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
δίδακτρα στα ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
9045.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής 'Αµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memoradum 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". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α' , σ. 557-563.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφ’ενός, και της
Δηµοκρατίας της Σερβίας, αφ’ετέρου, µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης
και των προσαρτηµένων σε αυτήν Δηλώσεων". (Κατάθεση –
Συζήτηση - Ψηφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4441-4442, τόµ. Γ’, σ.
2139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Προσχώρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινό Ταµείο Δυτικών Βαλκανίων, των Γενικών Όρων του Ευρωπαϊκού Κοινού Ταµείου Δυτικών Βαλκανίων και των Όρων Αναφοράς της Ενιαίας Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. Γ' , σ. 2406, τόµ. Δ' , σ. 2779-2780.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση
της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τη φιλοξενία
του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην Ελλάδα".(
Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. Γ' , σ. 2406, τόµ. Δ’, σ. 2644-2647
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας,
σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλει-
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ας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση) .τόµ. Γ' , σ. 2406,
τόµ. Δ’, σ.2644-2647,2648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (ΜΟU) µεταξύ της Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα των Εξοπλισµών και της Αµυντικής Βιοµηχανίας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ. 2667, τόµ. Η’, σ. 6137-6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ. 3000,
τόµ. Η’,6532-6535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του
Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνολογική
Συνεργασία". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Δ' , σ.
3274, τόµ. ΙΕ’,σ.12566-12569, 12618.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δηµοκρατίας
για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ. 3274, τόµ. Ζ’, σ. 5020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3379, τόµ. Ζ’, σ.61516154, 6248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-EMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στραγηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ.. Η’, 61516154, 6198.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of Undestranding) µετα-

ξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement)µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε
την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που
αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Η’, 6151-6154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης και
επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ.Ζ’, σ. 5027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U.) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε συνεργασία
για την πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής,
εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών".(Κατάθεση
–Ψήφιση ). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ.Ζ’, σ. 5086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας
σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων
µορφών του". (Κατάθεση–Συζήτηση–Ψήφιση).τόµ. Ε' , σ.
3380, τόµ. Η’, σ.6568-6571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
σε θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ.Η’σ.
6568-6571,6586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. ΙΑ’, σ.8617.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ
του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά
στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας µε
το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)".
(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ.3758, τόµ. Η'
, σ. 6151-6154, 6292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Συρίας,
για την ανταλλαγή παραθεριστών". (Κατάθεση). τόµ. Ε' , σ.
3806.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
(Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC)". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΣΤ' , σ.
4528, τόµ. Θ’, σ. 7371-7374, 7389.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε την
Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων µελών των Μελών Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΣΤ' , σ. 4528, τόµ. Η’, σ.
6315-6317,6328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αργεντινής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4528, τόµ. Η’, σ. 6315-6317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (Κατάθεση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4528, τόµ. Ζ’, σ.5825.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για
τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού". (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ' , σ. 4528.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού
Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την
Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ζ' , σ. 5131, τόµ. Η’, σ. 6532-6533,6540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία
του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα
και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ.
Ζ' , σ. 5543, τόµ. Θ’, σ. 7372-7374, 7462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ε λληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Αµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της
Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του

ΝΑΤΟ που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5543,
τόµ. Θ’, σ. 7371-7374,7425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ.
5543, τόµ. Θ’, σ. 7371-7374.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφ' ενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφ'ετέρου, για την καταπολέµηση της απάτης και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών τους συµφερόντων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ζ’, σ. 5550, τόµ. Ι' , σ. 8013.
Σχέδιο νόµου Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Nήσων και Αλιείας: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη
των Θαλασσίων Διαδρόµων στην περιοχή του ΟΣΕΠ". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ζ' , σ. 5639, τόµ.Ι’, σ.
8311-8313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης
Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ζ' , σ. 5639,
τόµ. ΙΑ’σ. 9056-9058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών:" Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και
των Δηµοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της
Γουατεµάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναµά, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ζ' , σ. 5673, τοµ. Ι’, σ.
7947.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας". (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5673, τόµ.ΙΑ’, σ. 8607.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις
µεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ζ' , σ. 5765, τόµ. ΙΗ’, σ.
15423-15425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Ασφάλειας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τσέχικης Δηµοκρατίας σχετικά µε την Αµοιβαία Προστασία Ανταλλασσοµένων Διαβαθµισµένων Πληροφοριών". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Η' , σ. 6088,
τόµ. Ι’, σ. 8254-8256,8276.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Η' , σ. 6088, τόµ. Ι’, σ. 8254-8256.
Σχέδιο νόµου Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας: "Κύρωση της Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Η' , σ. 6088, τόµ. Ι’, σ,
8311-8313, 8324.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση του αναθεωρηµένου Διεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας". (Κατάθεση
– Συζήτηση – Ψήφιση).). τόµ. Η' , σ. 6088, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
13323-13325.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της
Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των
συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Η' , σ. 6428, τόµ. ΙΑ’, σ. 90859087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Εκπαίδευσης και της Επιστήµης". (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ.
Η' , σ. 6428, τόµ. ΙΑ’, σ. 8905.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 1 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσεως
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle
UCAV(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Θ' , σ. 7257,
τόµ. Ι’, σ. 8254-8256,8295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας
της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Θ' , σ. 7257,
τόµ. ΙΑ’, σ. 9056-9058,9072.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Κλιµατικής Αλλαγής
της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τοµέα του Ευάλωτου της Κλιµατικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης Κινδύνων, της Προσαρµογής και του Μετριασµού".
(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ι' , σ. 7836, τόµ,
ΙΒ’, σ. 10159, 10161.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Διευθέτησης µεταξύ των Μελών της Συνεργασίας HELIOS II και
του Γενικού Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική
και την Κοινή Ασφάλεια σχετικά µε την Διάθεση Απεικονίσεων HELIOS II στην ΕΕ". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ . ΙΒ’, σ. 9917-9924,10095.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης".(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ, ΙΒ’, σ. 9917-9929, 9989.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική κύρωση
της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας
της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου
Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά
στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής
Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 99179924.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Διεθνούς
Συµφωνίας του 2006 για την τροπική ξυλεία". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ι' , σ. 8506, τόµ. ΙΒ’, σ. 10591061,10186.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση της
Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα της
Σούδας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ι' , σ.
8559, τόµ. ΙΖ’, σ. 14295-14299,14350.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική κύρωση
του Πέµπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για
την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ι' , σ. 8559,
τόµ. ΙΖ’, σ . 14295-14299,14398.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9002, τόµ ΙΔ’, σ.
11643-44645, 11652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης, µεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
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των της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουργείου της
Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK)". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ.
9002, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566-12569,12609.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της τροποποίησης της Σύµβασης για
τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9002, τόµ. ΙΕ’, σ.1256612569, 12579.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της
Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για την προώθηση
και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ ΙΘ’, σ.1696416965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΖ’,
σ. 14295-14299,14328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας, σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών
Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης
Φιλοξενούντος Έθνους". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΖ’, σ. 14295-14299.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". (Κατάθεση – Συζήτηση
– Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566-12569.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο
Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή αστυνοµικών συνδέσµων σε θέµατα ασύλου". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΖ’, σ. 14853-14855, 14868.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΔ’, σ. 11643-11645,11657.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τοµ. ΙΒ’, σ.
10270,10366.

Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν". (Κατάθεση
– Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΒ’σ.
10270,10402.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ".
(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ.
ΙΒ’,σ. 10270,10494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση – Συζήτηση
– Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ.ΙΒ’, σ. 10270,10271.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270,10441.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ.
ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270,10310.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της
Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συµµαχικών
Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE) σχετικά µε την Ίδρυση,
Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9371, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445-15447.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στη Διευθέτηση Συνεργασίας European
Research Grouping Arrangement Νο 1 (ERG Νο 1) στο
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Μνηµόνιο Κατανόησης EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Fursvarets
Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του
Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον καθορισµό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES) για
τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ.
ΙΑ' , σ. 9535, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445-15447,15448.
Σχέδιο νόµου Προστασίας του Πολίτη : "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία
στον τοµέα της έρευνας και διάσωσης". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΑ' , σ. 9535, τόµ. ΙΖ’, σ. 1485314855.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισµό
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΓ' , σ. 10977, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
13303,13314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση).τόµ. ΙΓ' , σ. 11275, τόµ. ΙΣΤ’,σ. 13303,13304.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση – Συζήτηση –
Ψήφιση).τόµ. ΙΔ' , σ. 12226, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445-15447.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενδιάµεσης
Συµφωνίας ενόψει Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής
Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών
Μελών της, αφ’ενός και του µέρους "Κεντρική Αφρική"
αφ’ετέρου". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΖ' , σ.
14672, τόµ. ΙΗ’,σ.14049-16052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενδιάµεσης
Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της
COTE D’IVOIRE (Ακτή Ελεφαντοστού) αφ’ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της αφ’ετέρου". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΖ' , σ. 14672,
τόµ. ΙΗ’, σ. 16049-16052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των Κρατών
Cariforum αφ' ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των Κρατών Μελών της, αφ' ετέρου, µε τις συνηµµένες σε
αυτήν Τελική Πράξη και Κοινές Δηλώσεις". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΖ' , σ. 14672, τόµ. ΙΗ’, σ.1604916052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή
δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την
εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και
τα µέτρα προστασίας των παιδιών". (Κατάθεση – Συζήτηση
– Ψήφιση).τόµ. ΙΘ' , σ. 16272, τόµ. Κ’, σ. 17275-17276.

Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού : "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας".(Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ. 17532.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Δ.Ν.Τ.)
Αναφορά στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν, σχετικά µε την
υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9500, 9503, 9507, 9508, 9509, 9514, 9515, 9516,
9522, 9523.
Ανακοινώνεται ότι εξελέγη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου η ώς τώρα Γαλλίδα Υπουργός
Οικονοµικών η κ. Λα Γκαρντ. τόµ. ΙΕ' , σ. 12814.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Δ.Ε.Θ.
Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εµπορική εκµετάλλευση του χώρου του τέως ανατολικού αερολιµένα Αθηνών από τη ΔΕΘ ΑΕ κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4087.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Σ. Καλαφάτης, Κ. Γκιουλέκας,
Ι. Ιωαννίδης, Ε. Ράπτη, Θ. Καράογλου και Σ. Αναστασιάδης). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13865-13878.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (IRENA)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΙRENA)". (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ' , σ. 11952.
ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που κυρώθηκε µε το νόµο
3003/2002 (Α' 75)". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ.
Ζ' , σ. 5305, τόµ. Ι' , σ. 8083-8107, 8118-8119, 81268130, 8249.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Β'
, σ. 1407, τόµ. Γ’,σ. 2354-2368.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:"Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". (Κατάθεση – Συζήτηση
– Ψήφιση).) τόµ. Β' , σ. 1470, τόµ. Δ’, σ. 2718-2751,28682891,3157,3158.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων,υποθέσεων µεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΘ' , σ.
16272,τόµ. Κ’, σ.17775-17823.
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Β' , σ. 1163, τόµ. Γ' , σ.
2244-2273, 2275-2306, τόµ. Δ' , σ. 2623.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην
απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΙΔ' , σ. 11948, τόµ.
ΙΣΤ' , σ. 13658-13685, τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13697-13714.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΑΪΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απένταντι στα λαϊκά δικαιώµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας
(21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας).
τόµ. Α' , σ. 351-389.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις.(Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Β’,
σ.1407, τόµ. Γ' , σ. 2354-2368.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που κυρώθηκε µε το νόµο
3003/2002 (Α' 75)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ'
, σ. 5305, τόµ. Ι' , σ. 8083-8107, 8118-8119, 8126-8130,
8249.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που κυρώθηκε µε το νόµο
3003/2002 (Α' 75)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ'
, σ. 5305, τόµ. Ι' , σ. 8083-8107, 8118-8119, 8126-8130,
8249.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΑΓΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, το δικαίωµα παρέµβασης
του ελληνικού κράτους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, την παρέµβαση της χώρας µας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3806.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΣΤ' , σ. 4539, τόµ.Ζ’, σ.55265564,5565-5599,5634-5680,5844.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατι-

κής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4539, τόµ. Ζ' , σ. 55265564, 5565-5599, 5634-5680, 5844.
ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφίες: α) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ευρυπίδη Στυλιανίδη, β) κατά των
πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωνσταντίνου Χατζηδάκη και Ευρυπίδη Στυλιανίδη,γ) κατά του
πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναστασίου Παπαληγούρα, δ) κατά του
τέως Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, Κωνσταντίνου Τασούλα,ε) Κατά του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β' , σ. 1425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίκη έντεκα ανηλίκων που κατηγορούνται µε βάση τον
"τροµονόµο" στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2351.
ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις αυξήσεις των
διοδίων, τη δηµιουργία νέων σταθµών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το κίνηµα πολιτών
κατά της πληρωµής των διοδίων. τόµ. Ε' , σ. 3809.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συναγερµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής
µεταφοράς, στα διόδια στις εθνικές οδούς κ.λπ. (Απαντήθηκε
από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων). τόµ.
Ε' , σ. 4079.
Αναφορά στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ' , σ. 4799, 4803, 4804, 4806,
4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4814, 4813, 4815,
4816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων και των διοδίων
κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα διόδια της Περιφέρειας Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση των τιµών των διοδίων στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13752.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε την
Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων µελών των Μελών
Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". (Κατάθεση –
Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. ΣΤ' , σ. 4528, τόµ. Η' , σ. 63156317, 6328.
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ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ
Αναφορά στη συµπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία
των τριών εργαζοµένων στην τράπεζα Marfin της οδού Σταδίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9513, 9517.
Καταδικαστέα αναφορά στη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας πολίτης στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. ΙΒ' , σ. 9752, 9767, 9768, 9868, 9921.
Συλλυπητήρια αναφορά για τη δολοφονία του 44χρονου
Έλληνα πολίτη στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη των βίαιων περιστατικών που συµβαίνουν σ' αυτό. τόµ. ΙΒ' , σ.
9796, 9797, 9798, 9801, 9810, 9812.
Συλλυπητήρια αναφορά στη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας Πολίτης στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. ΙΓ' , σ. 10847, 10848.
ΔΟΜΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόµησης, Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση) τόµ.
Κ' , σ. 17879.
ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεά και τη µεταµόσχευση οργάνων στην Ελλάδα. τόµ. Ζ' , σ. 5413.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ' , σ. 10796, τόµ. ΙΔ'
, σ. 12091-12128, 12129-12156, 12193-12252.
ΔΩΡΕΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεά του Ιδρύµατος Νιάρχου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10902.
Ε
ΕΒΕΡΤ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ' , σ. 12524-12540.
ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης µε την κατασκευή φράκτη στον Έβρο.
τόµ. Ε' , σ. 3802.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας
σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων
µορφών του". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ε' , σ.
3380, τόµ. Η' , σ. 6568-6571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
σε θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Η' ,
σ. 6568-6571, 6586,.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµο-

κρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης
Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5639,
τόµ.ΙΑ’,σ.9056-9058.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. (Επερωτώντες:
Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Β' , σ. 1414-1437.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια Αττικής. τόµ. Ι'
, σ. 8564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επανεξέταση του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας στις διαδηλώσεις, την εγκληµατικότητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στη Δυτική Αττική. τόµ. ΙΕ' , σ.
12692.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας.
(Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές που πρόσκεινται
στη Δηµοκρατική Συµµαχία κ.κ. Χ. Μαρκογιαννάκης, Γ.
Κοντογιάννης και Ε. Αυγενάκης). τόµ. ΙΘ' , σ. 1624116253.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη βελτίωση του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων,
την αποπεράτωση των εργασιών της Ιονίας Οδού και της Οδού Αµβρακίας - Ακτίου κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας - Θήβας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16747.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4142-4165.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών, στους τοµείς της
Άµυνας και της Ασφάλειας Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2009/81/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ.
9492, τόµ. ΙΓ' , σ. 10975-11009, 11011-11059, 11208.
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΗ' , σ. 15939.
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ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Γ' , σ. 2466, τόµ. ΣΤ' , σ. 4412-4440, σ. 44434464, σ. 4636.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για
συγχώνευση µε την Alpha Bank κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας σε
τηλεοπτική σειρά κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8733.
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Ε.Υ.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί της ΕΥΠ κ.λπ. τόµ. Ε'
, σ. 4022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. τόµ. Κ' , σ.
17389.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου αλιευτικών σκαφών
στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου των Βορείων Σποράδων κ.λπ., τόµ. Α' , σ. 97.
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (Ε.Ι.Ν.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του Εθνικού Ιδρύµατος
Νεότητας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14599.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΔ' , σ. 11603.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ύπαρξη προβληµάτων
στη διακοµιδή ασθενών στη Δυτική Ευρυτανία. τόµ. ΙΘ' , σ.
16271.

ναφοράς 2007-2013 κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
καθεστώς απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που θα πληρώνονται από το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε
τον αναπτυξιακό νόµο, την πορεία του ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β' ,
σ. 1405.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
συµβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πληρώνονται µε το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του Δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στους Δήµους της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 κ.λπ.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4604.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρήση του
ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. (Επερωτώντες:
Δεκατρείς (13)Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ' ,
σ. 5713-5732.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη σύσταση νέας Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ. τόµ. Ι' , σ. 8202.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. (Επερωτώντες:
Δεκαπέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι' ,
σ. 8514-8534.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ των
Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας και της συνδετήριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΓ' , σ.
10947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιχορήγηση Καταναλωτικών Οργανώσεων από το ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 13858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τους
πόρους του ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14170.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ (ΕΚΕΧΧΑΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Εθνικού
Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς και της
Εθνικής Χαρτοθήκης, κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1021.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ε.Σ.Ο.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του Τεχνικού Ελέγχου οχηµάτων για την
προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, Κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Α' , σ. 285, τόµ. Γ' , σ. 1803-1813,
1972-2000, σ. 2003-2033, 2227.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πορεία υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Α-

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση του ΕΣΥ από την δωρεάν περίθαλψη παράνοµων µεταναστών κ.λπ, σελ. τόµ. Α' , σ. 302.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα
πλήρωσης κενής θέσης ιατρού δηµόσιας υγείας ΕΣΥ στη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
309.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες: Εννέα (9) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13900-13922.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ και διατίθενται σε πλοία ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. τόµ. Κ' ,
σ. 17218.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση) τόµ. Κ' , σ. 17433.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ.
3267, τόµ. ΣΤ' , σ. 4659-4688, 4690-4735, σ. 4934.
.ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ (Ε.ΤΑ.Κ.Σ.)
Ανακοινώνεται η απόφαση για την παράταση της παρακράτησης µε την οποία µειώνεται η Βουλευτική αποζηµίωση υπέρ του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής, δεδοµένου ότι η σχετική απόφαση για την παράταση που είχε
ληφθεί πέρυσι, λήγει στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9208-9209.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των αρµοδιοτήτων του Εθνικού Οργανισµού
Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14167.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά στην πρόταση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, για σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τον έλεγχο του χρέους. τόµ. ΙΒ' , σ. 9570,9571.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου",
έως την 15η Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου που έχει συσταθεί,κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.

Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά
της. τόµ. Α' , σ. 429-475.
Ανακοινώνεται ότι η συζήτηση του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και η λήψη των αποφάσεων θα γίνει µετά
τη 14η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 475.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε.Μπασιάκου, Α.Κοντού και Γ.Βουλγαράκη και κατά
του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. Β' , σ. 1164-1220.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η Βουλή, αποδεχόµενη
το πόρισµα και την πρόταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και του πρώην Υφυπουργού κ. Πέτρου Δούκα για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της
Βουλής της συνεδρίασης της 18ης Οκτωβρίου 2010 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1220-1264.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», ώστε
να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση για
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την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 µεταξύ της Κοινοπραξίας Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG-HDW, για
τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής δωροδοκίας σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο 235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παράγραφος
1 του ν. 1608/1950) και β) της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της απόκτησης
και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης,
του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α’ περίπτωση αιζ’ στοιχεία β/ γ’2
παράγραφοι 1, 4, 5, 6 , 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ’ προστέθηκε µε το άρθρο 2, παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι
η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9215-9224.
Αναφορά στον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί
της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην
Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112)
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 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Περί Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών», ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. ΑπόστολουΑθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) -Ferrostaal AG - HDW ανέλαβε
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής
δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο
235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο
χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 Β§ 1 του ν. 1608/1950) και β) Της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της
απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον
χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α', περίπτωση αιζ',
στοιχείο βΞ γ', 2 Β§Β§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ' προστέθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος 16 του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµέ-

νου ότι ο ανωτέρω, κατά παράβαση των καθηκόντων του,
ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση
τρίτων προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές
δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235-9284.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου,
σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη - εφόσον θα συµµετέχουν όλα τα κόµµατα - και θα υποβάλλει το πόρισµά της
και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την 6η Ιουνίου 2011. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15-2-2000 σύµβαση, µε την οποία η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) - Ferrostaal AG HDW» ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 -Σύµβαση µε την
ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"- έγινε δεκτή. τόµ. ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Απριλίου
2011 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ αριθµ. 4295/2964/5.5.2011 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 12µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", προς
διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση, µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW" ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ") τόµ.
ΙΒ' , σ. 9577-9580.
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», προς τη διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ΕΝΑΕ,
Ferrostaal AG HDW, ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΔ' , σ. 11474-11581.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµ-
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βαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13095.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων
τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά
για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος,
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού
της Βουλής και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6
του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ.
ΙΕ' , σ. 13095-13245.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού,
σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και
παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου
214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13104.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικα µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214". τόµ.
ΙΕ' , σ. 13137-13244.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν:α) πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης και β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιµότητας τους, 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», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρθρο 2 του ν.3961/2011.1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9-1-2009 έως τις 10-10-2009,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση -άρθρο
390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. 2)
Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού
Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. Παράλληλα, η
ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία ως προς την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για τους πρώην Υπουργούς κ.κ. Αναστάσιο Μαντέλη και Αθανάσιο-Απόστολο
Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αναστάσιο Μα-

ντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση.
Για τον πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών εγγράφων της
δικογραφίας και του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε να προχωρήσει αυτή στις δέουσες ενέργειες, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
της. Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της,
προτείνεται η αποστολή του πορίσµατος αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. τόµ.
ΙΣΤ' , σ. 13569-13597.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15867.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS":
α) Από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009 και β) από τον
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι η ως άνω πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΗ' , σ. 15867.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Θεσµών
και Διαφάνειας (Σύνοδος Α’και Τµήµα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής) καταθέτει την Έκθεσή της. τόµ. Α' , σ.
504-547.
Αναφορά στο αίτηµα που διατύπωσε ο πρώην Υπουργός
κ. Α. Κοντός, για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον
έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που προβλέπει το άρθρο 86
παρ. 5 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ' , σ. 8946, 8947, 8948,
8949, 8950.
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Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Α. Κοντός µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
υποβάλει νέο αίτηµα κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5 του
Συντάγµατος για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9518-9521.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων καταθέτει την Έκθεσή
της: "Για τη σύναψη και την πορεία εκτέλεσης των συµβάσεων 012Β/2000 και 021Β/2002 των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού κατά την περίοδο 2000-2009, καθώς και
των συναφών τους συµβάσεων Α/Ω". τόµ. ΙZ' , σ. 1498215108.
Ανακοινώνεται ότι οι Ειδικές Μόνιµες Επιτροπές 1) Ελληνισµού της Διασποράς, 2) Προστασίας Περιβάλλοντος, 2α)
Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, 3) Έρευνας και Τεχνολογίας, 4) Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, 4α) Υποεπιτροπή για τα Θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, 5) Περιφερειών, 5α) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και
Ορεινών Περιοχών και στ) Οδικής Ασφάλειας καταθέτουν
τις εκθέσεις τους, σύµφωνα µε το άρθρο 43Α παράγραφος
6 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Κ' , σ. 17879 - 17990.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 65 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΓ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α' , σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
της ΙΓ' Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α' , σ. 3.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Κοσµητόρων και
Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας, Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ. Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α' , σ. 8.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Γ. Αρβανιτίδη
(δύο δικογραφίες), Λ. Μίχου και Δ. Σταµάτη. τόµ. Α' , σ.
578-774.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε.Μπασιάκου, Α.Κοντού και Γ.Βουλγαράκη και κατά
του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. Β' , σ. 1164-1220.
Πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, να κληθούν οι δύο συνταγµατολόγοι της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτι-

κής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου".
τόµ. Β' , σ. 1166.
Συζήτηση επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού,
ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για
την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β' , σ. 1170-1175.
Ψηφοφορία (διά ανεγέρσεως) επί του παρεµπίπτοντος
θέµατος, κατά τη συζήτηση επί του ζητήµατος εφαρµογής
του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί
της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" που ετέθη ύστερα
από αίτηση των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη
και Α. Καριπίδη, σχετικά µε το αν µπορούν να ψηφίσουν µε
επιστολική ψήφο οι Βουλευτές που βρίσκονται σε κυβερνητική αποστολή. τόµ. Β' , σ. 1170-1175.
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αλέξανδρο Κοντό, σχετικά
µε την εγκυρότητα των επιστολικών ψήφων, ενόψει της ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου".
τόµ. Β' , σ. 1190, 1193.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί της
προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1214.
Ανακοινώνεται ότι στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια, θα παραστεί ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. τόµ. Β' , σ. 1471.
Συζήτηση στην Ειδική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια. τόµ. Β' , σ. 1471-1475.
Ανακοινώνεται ότι, µετά την από 17 Νοεµβρίου 2010 επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Καστανίδη, απεστάλη
προς τη Βουλή, µε το υπ' αριθµόν 257/18-11-2010 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης (16-6-2010), σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών". τόµ. Β' , σ. 1477-1483.
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Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και
του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διορισθεί ή
προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή
της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε
τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα
86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», µετά την από 16 Νοεµβρίου 2010 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, κ.κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και Αλέξανδρου
Κοντού και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα, για αξιόποινες πράξεις
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β' , σ.
1477-1486.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη (δύο δικογραφίες), Κ. Κουκοδήµου, Π. Μαρκάκη και Ε. Τσουµάνη-Σπέντζα. τόµ. Ε' , σ. 3477-3478, 3480-3695.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4142-4165.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αυγενάκη, Ν. Μωραϊτη και Α.
Παπαδόπουλου. τόµ. Η' , σ. 5920-5921, 5923-6079.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσεις ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη, Π. Δηµητρουλόπουλου, Α. Λαφαζάνη και Β. Νικολαϊδου. τόµ. Θ' , σ. 67276725, 6731-6922.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Aνακοινώσεις
του Πρωθυπουργού, κ. Γεωργίου Παπανδρέου, για τις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011. τόµ. Θ' , σ. 7573-7583.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, σύµφωνα µε το άρθρο
142 του Κανονισµού της Βουλής, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι' , σ. 7878-7889.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8792-8827.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112)
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 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Περί Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών», ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. ΑπόστολουΑθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπη-

γεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG HDW ανέλαβε την
κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής
δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο
235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο
χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 Β§ 1 του ν. 1608/1950) και β) Της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της
απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον
χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α', περίπτωση αιζ',
στοιχείο β’, γ', 2 Β§Β§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ' προστέθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος 16 του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι ο ανωτέρω, κατά παράβαση των καθηκόντων του,
ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση
τρίτων προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές
δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235-9284.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση επί του κατατεθέντος
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση
της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ' , σ.
10558-10609.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ' , σ. 10631-10640.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του
δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11079-11118.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια (δύο δικογραφίες) και Λ. Μίχου. τόµ. ΙΔ' , σ. 11715 - 11716,
11718 - 11911.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψηφοφορία επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12283 – 12308, 1239312488.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί της προτάσεως
του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου για παροχή
ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΕ' , σ. 12311 - 12391.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ' , σ. 12524-12540.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13095.
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Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων
τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά
για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος,
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού
της Βουλής και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6
του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ.
ΙΕ' , σ. 13095-13245.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί της προτάσεως
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής
ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την
πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο
πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 1353713599.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και
του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή
προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή
της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε
τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα
86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και
2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µετά την από 1η Ιουλίου 2011
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά
µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13687-13696.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή µε συννηµένο ενηµερωτικό σηµείωµα εν όψει της συζήτησης επί της πρότασης που
κατέθεσαν 108 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS»,
σχετικά µε τις απόψεις του, γύρω από το ζήτηµα που έχει ανακύψει και τον αφορά. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068 - 14072.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 155 του Κανονισµού της Βουλής και
5 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», ό-

πως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011,
επί της προτάσεως που κατέθεσαν 108 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς
τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω
Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην
υπόθεση «SIEMENS» από τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο
Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το
2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και
2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του
Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068 - 14123.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των ταυτόχρονα διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό
συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς
τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω
Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην
υπόθεση «SIEMENS», από τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο
Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το
2004-2006 και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 15 του ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου
και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο
πρώην Υπουργούς, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 14123.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός κ. Γ. Αλογοσκούφης απέστειλε υπόµνηµα το οποίο διανεµήθηκε στους Βουλευτές και καταχωρείται στα Πρακτικά της Συνεδρίασης για
τη συζήτηση της πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµά-
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των, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α)
Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το
2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15834.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15867.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασιάδη, Π. Ζούνη και
Α. Οικονόµου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16390-16391,16393-16606.
Ειδική αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ' , σ. 17048 - 17053.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ανακοινώνεται ότι στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια, θα παραστεί ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. τόµ. Β' , σ. 1471.
Συζήτηση στην Ειδική συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης της Βουλής των Ελλήνων µε την ευκαιρία
της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια. τόµ. Β' , σ. 14711475.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ' , σ. 12524-12540.
ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική Κύρωση του Πέµπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία
για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής
Ευρώπης". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ.
8559, τόµ. ΙΖ' , σ. 14295-14299,14398.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προεκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές κ.λπ.

τόµ. Β' , σ. 1697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις καθυστερήσεις στην ανακοίνωση αποτελεσµάτων των
πρόσφατων Εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Δ'
, σ. 2772.
ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Κοσµητόρων και
Γραµµατέων της Βουλής. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας, Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ. Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α' , σ. 8.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής τόµ. Α' , σ. 8.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Εκλογή Κοσµητόρων και
Γραµµατέων της Βουλής τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για την Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου
ως Κοσµήτορες, οι κ.κ. Α. Αντωνίου, Β. Τόγιας, Γ. Καρασµάνης και ως Γραµµατείς οι κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου, Ε.
Καϊλή, Φ. Παρασύρης, Α. Τόλκας, Τ. Ιατρίδη και Ι. Γκιόκας. τόµ. Α' , σ. 8.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής τόµ. Α' , σ. 8.
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
(βλ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ )
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από
τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4784.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης µέσα από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. (Επερωτώντες: Δέκα εννέα (19) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 244- 258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
προθέσεις του Υπουργείου για την υποστήριξη της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στο εξωτερικό
κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4014.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το κόστος των
προγραµµάτων εκπαίδευσης των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας. τόµ. Η' , σ. 6412.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Εκπαίδευσης και της Επιστήµης". (Κατάθεση – Συζήτηση –
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Ψήφιση). τόµ. Η' , σ. 6428, τόµ. ΙΑ' , σ. 8796.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό Πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 8796, τόµ. ΙΒ' , σ.
9694-9704, 9727-9744, 9751-9775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
αλλαγές στο "Νέο Λύκειο". τόµ. ΙΒ' , σ. 9878.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων σε λύκεια του Νοµού Αχαϊας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 87.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας από την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13485.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ακολουθούµενη πολιτική για την
ενίσχυση των εδρών Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη λειτουργία των κέντρων ειδικής αγωγής. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 13756.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
νέες εργασιακές σχέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση. τόµ. IH'
, σ. 16095.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ' , σ. 17120.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προν τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 180.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συµµετοχή
ειδικών επιστηµόνων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ.
Α' , σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας από την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13485.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
διδακτικό προσωπικό στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΘ'
, σ. 16790.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
καθεστώς απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που θα πληρώνονται από το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
διώξεις σαράντα εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών, τριών γιατρών και δύο γονέων κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
άρνηση απόσπασης εκπαιδευτικού κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
νοµοθετική ρύθµιση για ισότιµη µεταχείριση του ειδικού και
βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού, της Ειδικής Αγωγής µέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα κ.λπ. τόµ. Θ' , σ.
7026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
καταβολή των δεδουλευµένων στους καθηγητές των δηµοσίων ΙΕΚ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάκληση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. τόµ. ΙΖ' , σ. 14695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
νοµοθετική ρύθµιση για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών
µε σοβαρές αναπηρίες. τόµ. ΙΘ' , σ. 17040.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παιδαγωγικές σχολές
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1030.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη χαµηλή τιµή διάθεσης του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Β' ,
σ. 1328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη στήριξη της
τιµής του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2338.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µετεξέλιξη του Σταθµού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος Λέσβου σε Ινστιτούτο Έρευνας Βορείου Αιγαίου τόµ. Ζ' , σ. 5822.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης και
επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Ζ' , σ. 5027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφετέρου, για την καταπολέµηση της απάτης και κάθε άλλης πα-
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ράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών τους
συµφερόντων". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).τόµ. Ζ' ,
σ. 5550, τόµ. Ι' , σ. 8013.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη
δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των πρώην βουλευτών που
προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διεκδίκηση αναδροµικών αυξήσεων. τόµ. ΙΖ' , σ. 14737.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, Κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Α' , σ. 285, τόµ. Γ' , σ. 1803-1813,
1972-2000, 2003-2033, 2227.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο που
διενεργείται σε προϊόντα και τρόφιµα για την προστασία
των καταναλωτών στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5237.
ΕΛΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επέκταση του
καθεστώτος της Προστασίας Ονοµασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) "ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ" στην παραγωγή ελιάς του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου για τη χρήση ελληνικής ονοµασίας σε βρώσιµες
ελιές της Τουρκίας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14594.
ΕΛΛΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής 'Αµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memoradum 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". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α' , σ. 557-563.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Προσχώρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινό Ταµείο Δυτικών Βαλκανίων, των Γενικών Όρων του Ευρωπαϊκού Κοινού Ταµείου Δυτικών Βαλκανίων και των Όρων αναφοράς της Ενιαίας Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης του Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. Γ' , σ. 2406, τόµ.Δ’, σ.2779-2780.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση
της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία
του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην Ελλάδα (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Γ' , σ. 2406, τόµ. Δ’, σ.
2664-2647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας,

σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ' , σ. 2406,
τόµ. Δ’ , σ. 2644 – 2647, 2648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της
Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα των Εξοπλισµών και της Αµυντικής Βιοµηχανίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ. 2667, τόµ. Η’ , σ. 6137 –
6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ. 3000, τόµ.
Η’ , σ. 6532 – 6535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνολογική
Συνεργασία". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ.
3274, τόµ. ΙΕ’ , σ. 12566 – 12569, 12618.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δηµοκρατίας
για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ. 3274, τόµ. Ζ’, σ. 5020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3379, τόµ. Η’, σ.
6151 – 6154, 6248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-EMSCC) και της
Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στραγηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Η’,
σ. 6151 – 6154, 6198.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of Undestranding)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement)µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας
σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Η’, σ. 6151 –
6154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης και
επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών".(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Ζ’, σ. 5027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U.) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε συνεργασία
για την πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής,
εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών".(Κατάθεση Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Ζ’, σ. 5086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας
σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων
µορφών του". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ.
3380, τόµ. Η’, σ. 6568 – 6571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
σε θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Η’, σ.
6568 – 6571, 6586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. ΙΑ’, σ. 8617.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε'
, σ. 3758, τόµ. Σ. 6151 – 6154, 6292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Συ-

ρίας, για την ανταλλαγή παραθεριστών". (Κατάθεση). τόµ.
Ε' , σ. 3806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4096.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
(Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ.
4528, τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374, 7389.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε την
Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων µελών των Μελών Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4528, τόµ. Η’, σ.
6315 – 6317, 6328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αργεντινής". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4528, τόµ. Η’σ. 6315 –
6317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4528, τόµ. Ζ’, σ. 5825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποθέµατα της Ελλάδας σε χρυσό
κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4875.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού
Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την
Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5131, τόµ. Η’, σ. 6532 – 6535, 6540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία
του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα
και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
Ζ' , σ. 5543, τόµ. Θ’, σ. 7372 – 7374, 7462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµα-
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νίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Βασιλείου
της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής
Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού
του ΝΑΤΟ που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο
Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5543,
τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374, 7425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε
Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ.
5543, τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης
Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5639,
τόµ. ΙΑ’, σ. 9056 – 9058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5673, τόµ. ΙΑ’, σ. 8607.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Ασφαλείας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τσέχικης Δηµοκρατίας σχετικά µε την Αµοιβαία Προστασία Ανταλλασσοµένων Διαβαθµισµένων Πληροφοριών". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η' , σ. 6088,
τόµ. Ι’, σ. 8254 – 8256, 8276.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και
Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η' , σ. 6088, τόµ. Ι’, σ. 8254 –
8256.
Σχέδιο νόµου Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας: "Κύρωση της Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η' , σ. 6088, τόµ. Ι’, σ.
8311 – 8313, 8324.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Εκπαίδευσης και της Επιστήµης". (Κατάθεση - Ψήφιση).
τόµ. Η' , σ. 6428, τόµ. ΙΑ’, σ. 8905.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 1 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσεως
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχη-

τικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle
UCAV)". (Κατάθεση). τόµ. Θ' , σ. 7257, τόµ. Ι’, σ. 8254 –
8256, 8295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας
της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Θ' , σ. 7257,
τόµ. ΙΑ’, σ. 9056 – 9058, 9072.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Κλιµατικής Αλλαγής
της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τοµέα του Ευάλωτου της Κλιµατικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης Κινδύνων, της Προσαρµογής και του Μετριασµού".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ. 7836, τόµ. ΙΒ’,
σ. 10159 – 10161.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του
Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης" (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 – 9924, 9989.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση
της Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα
της Σούδας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ.
8559, τόµ. ΙΖ’, σ. 14295 – 14299, 14350.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9002, τόµ. ΙΔ’, σ.
11643 – 11645, 11652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης, µεταξύ του
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Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουργείου της
Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ.
9002, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566 – 12569, 12609.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της
Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για την προώθηση
και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΘ’, σ. 16964 –
16965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την
Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ".
(Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΖ’,
σ. 14295 – 14299, 14328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας, σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΖ’, σ. 14295 – 14299.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566 – 12569.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή αστυνοµικών συνδέσµων
σε θέµατα ασύλου". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΖ’, σ. 14853-14855, 14868.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΔ’, σ. 11643 – 11645, 11652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270, 10366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν". (Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270,
10402.

Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ".
(Kατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ.
ΙΒ’, σ. 10270, 10494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270, 10271.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ.
10270, 10441.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ". (Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' ,
σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270, 10310.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του
Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του
Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου
Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE)
σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια,
Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9371, τόµ. ΙΗ’, σ.
15445 – 15447.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στη Διευθέτηση Συνεργασίας European
Research Grouping Arrangement Νο 1 (ERG Νο 1) στο
Μνηµόνιο Κατανόησης EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Fursvarets
Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του
Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστι-
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κές Μελέτες για τον καθορισµό και την υλοποίηση ενός
Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES)
για τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ' , σ. 9535, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445 – 15447, 15448.
Σχέδιο νόµου Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και διάσωσης".
(Κατάθεση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9535, τόµ. ΙΖ’, σ. 14853 – 14855.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον Τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΓ' , σ. 10977, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
13303, 13314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. ΙΓ' , σ. 11275, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13303, 13304.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. ΙΔ' , σ. 12226, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445 – 15447.
Αναφορά στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 21 Ιουλίου 2011. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
14179, 14181, 14182, 14183, 14184.
Αναφορά στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2011, στις Βρυξέλλες. τόµ. ΙΖ' , σ.
14546, 14550, 14556, 14559, 14564, 14569, 14621,
14631, 14632.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού). τόµ. ΙΗ' , σ. 15943-15967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση των
κρουσµάτων του ιού AIDS/HIV στην Ελλάδα. τόµ. IH' , σ.
16088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου περί συναντήσεων Ελλάδας - Σκοπίων για θέµατα που άπτονται της επίλυσης του ονόµατος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκράτια της Μακεδονίας. τόµ. Κ' , σ. 17387.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού : "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας".(Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ. 17532.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα κ.λπ. τόµ. Β' , σ.
1028.
Ανακοινώνεται ότι τα Σωµατεία Εργαζοµένων Ελληνικών
Αµυντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. (Ε.Β.Ο.-ΠΥΡΚΑΛ) καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους
στην ιδιωτικοποίηση της Ε.Β.Ο.-ΠΥΡΚΑΛ και δηλώνουν ότι
θα συνεχίσουν τον αγώνα για τη διάσωση της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας. τόµ. ΙΕ' , σ. 12413.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον
Όµιλο Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9876.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΕΤΑ Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τροποποίηση του ν.
3498/2006 που αφορά στην ιδιοκτησία αναγνώρισης των
ιαµατικών πηγών ιδιοκτησίας της Εταιρείας "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.)". τόµ. ΙZ' , σ. 14958.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΖΩΝΕΣ (ΑΟΖ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, τον ορισµό των
Ελληνικών Αποκλειστικών Οικονοµικών Ζωνών (ΑΟΖ)
κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3799.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι από τον ΕΛΓΑ
και όχι από το ΠΣΕΑ. τόµ. Α' , σ. 282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κάλυψη των
ζηµιών στο βαµβάκι από τον ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2174.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αλλαγή του νόµου
σχετικά µε τις εισφορές των γεωργών-κτηνοτρόφων που
πρέπει να προκαταβάλλουν κάθε έτος µε δήλωση ΟΣΔΕ υπέρ του ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή από
τους αγρότες της ειδικής υπέρ του ΕΛΓΑ ασφαλιστικής εισφοράς. τόµ. ΙΓ' , σ. 10852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις του
νέου νόµου του ΕΛΓΑ στους εργαζοµένους και τους αγρότες. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους αµπελουργούς που υπέστησαν ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΖ' , σ. 14595.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση από τον
ΕΛΓΑ των αµπελοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τις µεγάλες ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΘ' , σ. 16806.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.)
Ανακοινώνεται ότι το Σωµατείο Εργαζοµένων Ελληνικής
Αεροπορικής Βιοµηχανίας κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο
εκφράζει την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση της, καθώς
και στην αθρόα είσοδο εργολάβων και τάσσεται υπέρ των
προσλήψεων και της ανάπτυξης της ΕΑΒ. τόµ. Β' , σ. 956961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής 'Αµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία
κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για το σύνολο της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας κ.λπ. τόµ. Η' , σ.
6354.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την περικοπή πενθηµέρων
και νυχτερινών απολαβών για το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Αστυνοµίας στα συλλαλητήρια της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Δ' , σ.
2715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης µηχανικών αυτοκινήτων και υλικών επισκευής στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος
(Υ.Τ.Ε.Β.Ε.) κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Νοµό Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Ζ'
, σ. 5705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία
στην Κερατέα κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναξιοκρατία στην Ελληνική Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας
στα γήπεδα, το οικονοµικό κόστος για την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επανεξέταση του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας στις διαδηλώσεις, την εγκληµατικότητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10847.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων, Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος, Αξιωµατικών Λιµενικού
Σώµατος και η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα νέα επιπρόσθετα µέτρα της Κυβέρνησης.
τόµ. ΙΕ' , σ. 12695.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ι' , σ. 8557.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ (Ε.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την οικονοµική απαξίωση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη βιωσιµότητα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων. τόµ. Η' , σ. 6514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΓ' , σ. 11334.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛ.Β.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2123.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(ΕΟΟ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το έλεγχο λειτουργίας της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας. τόµ. Ε' , σ. 3890.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(Ε.Π.Ο.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την απόφαση της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για τις οµάδες του
Ολυµπιακού Βόλου και της Καβάλας. τόµ. IH' , σ. 15893.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την
ΕΡΤ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10641.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Αναφορά στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του ελλείµατος της χώρας. τόµ. Κ' , σ. 17247, 17249, 17250,
17251, 17263, 17267, 17270, 17272.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής 'Αµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding/
M.O.U.) 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". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α' , σ. 557563.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού κέντρου ΕΑΠ στις Αρχάνες. τόµ. Θ' ,
σ. 7304.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη αύξησης του προϋπολογισµού του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6522.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΙ
ΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ(ΕΟΜΜΕΧ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου ΕΟΜΜΕΧ στη Λάρισα, για τη στέγαση υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. τόµ. Ζ' , σ. 5816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για τον Ελληνικό Οργανισµό
Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13862.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναγγελία της εξόφλησης χρεών του ΕΟΤ µέχρι το τέλος του 2010 κ.λπ. τόµ.
Α' , σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του κάµπινγκ του ΕΟΤ στην Παραλία Σκοτίνα Πιερίας κ.λπ. τόµ.
Β' , σ. 873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση από τον ΕΟΤ ειδικού σήµατος λειτουργίας σε τουριστικές επιχειρήσεις µε πολεοδοµικές υπερβάσεις που τακτοποιήθηκαν µε
το ν.3843/2010 κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το κλείσιµο γραφείων
του ΕΟΤ στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9037.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια
κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή του κανόνα ένα προς πέντε
στις προσλήψεις του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλλινοστούντων. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14173-14188.
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης για
τη δηµόσια δήλωση του επί των εξωτερικών συµβούλου της
Άγκυρας κ. Καλίν κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρηπό
τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη σχετικά
µε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Επικρατείας κ.
Μπαγίς περί συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β' ,
σ. 1695.
ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συµµετοχή
εκπροσώπου του Δήµου Λέσβου στην Οργανωτική Επιτρο-

πή για τον εορτασµό των εκατό χρόνων από τη γέννηση
του Οδυσσέα Ελύτη. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13296.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία
εµπορευµατικού κέντρου στη Στυλίδα. τόµ. ΙΖ' , σ. 14605.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η' , σ. 6428, τόµ. Ι’, σ. 8372-8422,
8448-8477, 8600.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προν τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τα
προβλήµατα στην πραγµατοποίηση του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού για τους σπουδαστές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8509.
ΕΜΠΟΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η' , σ. 6428, τόµ. Ι’, σ. 8372 – 8422,
8448 – 8477, 8600.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµ. 65 Προεδρικό Διάταγµα
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΓ'
Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α' , σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
της ΙΓ' Περιόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο. τόµ. Α' , σ. 3.
Ανακοινώνεται η ολοκλήρωση των εργασιών της Ολοµέλειας της Βουλής και η λήξη της Β' Συνόδου της ΙΓ' Περιόδου Προεδρευόµενης Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας.
τόµ. Κ' , σ. 18024.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις
µεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5765, τόµ. ΙΗ’, σ.
15423 – 15425.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις µελέτες που διενεργήθηκαν για τις ενεργειακές πηγές
της Ελλάδας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4521.
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Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις αιτήσεις
για τις προσωρινές άδειες των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
τόµ. Ι' , σ. 8200.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή
και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13539, τόµ. ΙΖ’, σ. 14511 – 14540, 14542 – 14569,
14609 – 14652, 14739.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΣΔΚΝΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής και
της Αποκεντρωµένης Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4081.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε διαγωνισµό µίσθωσης ακινήτου από τον ΕΦΕΤ στην Αττική. τόµ. ΣΤ' , σ. 4634.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 19ης Μονάδας Επιστρατεύσεως (M.E.) από την Πιερία στη Βέροια κ.λπ. τόµ.
Α' , σ. 174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάθεση καθηκόντων αστυνόµευσης στις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8726.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής,
κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών
των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα.
τόµ. ΙΘ' , σ. 16688.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις"
(Α' 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαϊου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10/06/2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της
18/03/2010)". (Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ. 17184.
ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Ε.Α.Σ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµαλιάδας και Πύργου µετά από τις µεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή. τόµ. Η' , σ.
6408.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε ελλείψεις στην αγορά
φαρµάκων εξαιτίας των εξαγωγών τους στο εξωτερικό. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4625.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Αναφορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. ΙΑ' , σ.
9492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών και την
εφαρµογή του ν. 3966/2011. τόµ. ΙΘ' , σ. 17041, τόµ. Κ’,
σ. 17474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
τόµ. Κ' , σ. 17473.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, την τροποποίηση του κανονισµού εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Ξάνθη
για τις εξετάσεις των οδηγών. τόµ. Θ' , σ. 7033.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της", έως και την 20ή Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
έως και την 30ή Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε το χρονικό ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόµενης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονοµία κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 325.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της µέχρι και τη 15η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της µέχρι την 30ή Νοεµβρίου του 2010. τόµ. Β'
, σ. 1163.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της έως και την 10η Δεκεµβρίου 2010. τόµ. Β' ,
σ. 1758.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Γ' , σ. 1813-1971.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
στο σύνολό της έως και την 20ή Ιανουαρίου 2011. τόµ. Γ' ,
σ. 2411.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής "για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens
στο σύνολό της", για την καθαρογραφή και κατάθεση του
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πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011. τόµ.
Ε' , σ. 4056.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή «για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της» καταθέτει το
πόρισµα της. τόµ. ΣΤ' , σ. 4165-4353.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα πέντε (85) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις
30/11/2010. τόµ. Ι' , σ. 8157-8162.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα τέσσερις (84) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε "τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της" που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 24-1-2011. τόµ. ΙΑ' , σ. 8648-8653.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Σάββας Τσιτουρίδης και ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.
Πέτρος Δούκας, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, εξεδήλωσαν την επιθυµία τους να λάβουν το λόγο
στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις
30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ. 8792.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8792-8827.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων, που ανακοινώθηκε στη
Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ. 8792.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8808.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση επί του κατατεθέντος
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση
της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ' , σ.
10558-10609.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του
δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11079-11118.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για σύσταση επιτροπής "για
το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους" δεν γίνεται δεκτή.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού. τόµ. ΙΘ' , σ. 17116.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε δεσµεύσεις για εξοπλιστικές και αµυντικές δαπάνες. τόµ. Β' , σ. 942.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (M.O.U.) µεταξύ της Κυβέρνησης της
Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα των Εξοπλισµών και της Αµυντικής Βιοµηχανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ’, σ. 2667, τόµ. Η' , σ. 6137-6139.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού στα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 330.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποπεράτωση και τον
εξοπλισµό της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του Γενικού
Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ' , σ. 1784.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4142-4165.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Διευθέτησης µεταξύ των Μελών της Συνεργασίας HELIOS II και
του Γενικού Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική
και την Κοινή Ασφάλεια σχετικά µε την Διάθεση Απεικονίσεων HELIOS II στην ΕΕ". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. Ιβ’, σ. 9917 – 9924, 10095.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική
της Κυβέρνησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
(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.
Κ' , σ. 18001 - 18024.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4539, τόµ. Ζ’, σ. 5526 –
5564, 5565 – 5599, 5634 – 5680, 5844.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9492, τόµ. ΙΓ’, 11267 –
11289, 11352 – 11385, 11291 – 11318, 11607.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4609.
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Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άρση αδικίας στους αποφοιτήσαντες από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ το
2009 και την κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. τόµ. ΣΤ' , σ. 4630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών
Σχολών (ΕΠΑΣ) κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5765.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
µετεγκατάσταση του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β' κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και
Ναυτικών Λυκείων για την εισαγωγή στα ΤΕΙ και λοιπές
σχολές στο Ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4564.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άρση αδικίας στους αποφοιτήσαντες από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ το
2009 και την κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. τόµ. ΣΤ' , σ. 4630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών
Σχολών (ΕΠΑΣ) κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5765.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4539, τόµ. Ζ’, σ. 5526 –
5564, 5565 – 5599, 5634 – 5680, 5844.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
φυγή Ελλήνων επαγγελµατιών από το Νοµό Σερρών στη
Βουλγαρία. τόµ. ΙΖ' , σ. 14602.
ΕΠΑΙΤΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
προστασία των µικρών παιδιών και εφήβων που επαιτούν
σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. τόµ. Κ' , σ. 17537.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχεδίου νόµου Υπουργού Επικρατείας: "Επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση) .τόµ. Α' , σ. 311, τόµ. Β’. σ. 1265
– 1284, 1289 – 1307, 1335 – 1387, 1508.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ' ,
σ. 3271, τόµ. Ε’, σ. 3907 – 3942, 3945 – 3992, 4028 –
4061, τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσε-

ως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της
Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για την προώθηση
και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση ). τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΘ’, σ. 16964 –
16965.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. (Επερωτώντες: Δέκα πέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Κ' , σ.
17480-17509.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Yπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την Οργανωτική Συγκρότηση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ' , σ. 4571-4586.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". (Επερωτώντες:
Δεκατρείς (13) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ'
, σ. 9593-9614.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κάρτα του πολίτη.(Επερωτώντες: Δεκαπέντε
(15) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ.
ΙΔ' , σ. 12014-12032.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. (Επερωτώντες: Είκοσι τέσσερεις (24) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β' , σ.
1714.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές για
τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ' , σ.
2181-2198.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. (Επερωτώντες: Τριάντα ένας
(31) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ' , σ. 5320.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης της παραγωγής του ροδάκινου. (Eπερωτώντες: Δεκαπέντε (15)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ' , σ. 7209-7225.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ι' , σ. 7789-7807.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία των Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων
τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα βρώσιµα προϊόντα. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΓ' , σ. 10911 10927.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. (Επερωτώντες: Πενήντα τέσσερις (54)
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Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 1349313512.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. (Επερωτώντες: Τριάντα
δύο (32) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. IH' , σ.
15898-15915.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κακοποιήσεις ζώων συντροφιάς. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Κ' , σ. 17181-17198.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Σ. Καλαφάτης, Κ. Γκιουλέκας,
Ι. Ιωαννίδης, Ε. Ράπτη, Θ. Καράογλου και Σ. Αναστασιάδης). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13865-13878.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. (Επερωτώντες: Δέκα πέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Κ' , σ.
17480-17509.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή
Διακυβέρνηση" των Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων
ως ξένων γλωσσών (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13268 - 13278.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της
Κυβέρνησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. (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. Κ' ,
σ. 18001 - 18024.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. (Επερωτώντες Βουλευτές του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Τσίπρας, Ε.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη, Θ. Δρίτσας, Μ. Κριτσωτάκης, Α. Κουράκης, Π. Λαφαζάνης, Β. Μουλόπουλος,
και Δ. Παπαδηµούλης) τόµ. Γ' , σ. 2410-2427.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρήση του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. (Επερωτώντες:
Δεκατρείς (13) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ζ' ,
σ. 5713-5732.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους απολυµένους συµβασιούχους. (Επερωτών: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Γαληνός). τόµ. Ζ' , σ. 5732-5737.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι
Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Α. Λεβέντης, Ν. Τσούκαλης

και Γ. Ψαριανός). τόµ. ΙΗ' , σ. 15244-15260.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη συµµετοχή
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα
"κοινωφελούς εργασίας". (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Μ. Χαρακόπουλος,Κ. Τασούλας,Ν.
Νικολόπουλος,Κ. Χατζηδάκης,Μ. Σαλµάς, Α. Λυκουρέντζος, Ι. Βρούτσης,Κ. Τζαβάρας, Κ. Καραγκούνης και Κ.
Μαρκόπουλος) τόµ. ΙΘ' , σ. 16754 - 16775.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλλινοστούντων. (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14173-14188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στο Δήµο Λέσβου.
τόµ. ΙΖ' , σ. 14699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία των βρεφικών-παιδικών
σταθµών της χώρας. τόµ. IH' , σ. 16093.
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΑ' , σ.
8863-8876.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Κ. Χατζηδάκης, Γ. Βλάχος, Μ. Χαρακόπουλος, Α. Δαβάκης, Κ. Μουσουρούλης, Φ. Πιπιλή, Α. Ντινόπουλος και Κ. Τασούλας).
τόµ. Α' , σ. 184-202.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 426-491.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. (Επερωτώντες: Οι
Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Ε' , σ.
3375-3402.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. (Επερωτώντες:
Δεκαπέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ι' ,
σ. 8514-8534.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
"απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Ε. Μεϊµαράκης, Ε. Κεφαλογιάννης, Κ. Μητσοτάκης, Κ. Χατζηδάκης,
Ο. Κεφαλογιάννη, Ι. Πλακιωτάκης, Κ. Μουσουρούλης και
Κ. Τασούλας). τόµ. ΙΓ' , σ. 11156-11174.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21)
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Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ.
Α' , σ. 351-389.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων
µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 831-846.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε' , σ. 3814-3830,
3832.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (Επερωτούσα: Η ανεξάρτητη Βουλευτής Σ. Σακοράφα). τόµ. Η'
, σ. 6372-6384.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΓ' , σ. 10858-10875.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού). τόµ. ΙΗ' , σ. 15943-15967.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης µέσα από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. (Επερωτώντες: Δεκαεννέα (19) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 244- 258.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Κουράκης Α., Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ε., Διώτη Η., Δρίτσας Θ., Κριτσωτάκης Μ., Λαφαζάνης Π., Μουλόπουλος Β., Παπαδηµούλης Δ., Τσίπρας Α.). τόµ. Ι' , σ.
7839-7860.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
ΙΓ' , σ. 11420.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά
µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο.(Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ' , σ. 2135-2155.
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013. (Επερωτώντες:
Δεκαπέντε (15) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Ζ' , σ. 5774-5795.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ' , σ. 7258-7277.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πο-

λιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΑ'
, σ. 9316-9330.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. (Επερωτώντες:
Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Β' , σ. 1414-1437.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε την τροµοκρατία. (Επερωτώντες: οι
Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Χ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κοντογιάννης και Ε. Αυγενάκης). τόµ. ΙΒ' , σ. 9653-9670.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προετοιµασία του
Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή
του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. (Επερωτώντες:
Δεκαεπτά (17) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΕ' ,
σ. 12695-12713.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας.
(Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές που πρόσκεινται
στη Δηµοκρατική Συµµαχία κ.κ. Χ. Μαρκογιαννάκης, Γ.
Κοντογιάννης και Ε. Αυγενάκης). τόµ. ΙΘ' , σ. 1624116253.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ε' , σ. 41024120.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πολιτική
της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. (Επερωτώντες: Εννέα (9) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13900-13922.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ελλάδα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΘ' , σ. 1712117146.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το Μετρό της
Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ.Κ. Γκιουλέκας , Θ. Καράογλου , Σ. Καλαφάτης , Σ. Αναστασιάδης , Ι. Ιωαννίδης, Ε. Ράπτη , Κ. Τασούλας ). τόµ. ΙΑ' , σ. 9199-9234.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β', σ. 1284-1289.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων του
Πολυτεχνείου τόµ. Β', σ. 1289.
Αναφορά στην 20η Ιουλίου, ηµέρα εισβολής του "Αττίλα"
στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13991, 14001, 14008.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των ανθρώπων που
έχασαν τη ζωή τους κατά την εισβολή του "Αττίλα" στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14008.
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ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την περικοπή επιδοµάτων ανεργίας κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ κ.λπ. τόµ.
Θ' , σ. 7202.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την περικοπή πενθηµέρων
και νυχτερινών απολαβών για το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 346.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα επιδόµατα των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. ΙΒ' , σ. 9685.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις περικοπές
των αναπηρικών συντάξεων και των επιδοµάτων προς τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Κ' , σ. 17167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος του ΟΑΕΔ στους εργαζόµενους της εταιρείας
"Πετζετάκις Α.Ε.". τόµ. Κ' , σ. 17394.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιδότηση
του κόστους εργασίας στους Νοµούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 826.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής
των επιδοτήσεων αντικατάστασης υπεραστικών λεωφορείων. τόµ. Γ' , σ. 1779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του Δήµου Περάµατος στις ετήσιες επιδοτήσεις
για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων κ.λπ. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4852.
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
Αναφορά στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και στο
ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13765, 13770, 13771, 13773, 13774, 13775, 13777,
13778, 13779, 13780, 13782, 13783 - 13785, 13786,
13787, τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13867, 13872.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού, το 1ο
Γενικό Λύκειο Γλυφάδας και το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. Α' , σ. 11, 22, 29, 34, 43.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Υµηττού, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αλιβερίου Ευβοίας και το Γενικό Λύκειο Ευπαλίου Φωκίδας τόµ. Α' , σ. 89, 108, 138, 146, 152, 159.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Σούρπης Μαγνησίας και φοιτητές από
το Πανεπιστήµιο του Μονάχου. τόµ. Α' , σ. 185, 196.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Δελφών. τόµ. Α' , σ. 280.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας και µέλη του Συλλόγου "Αναπτυξιακή Κίνηση Νίκαιας-Ρέντη" τόµ.
Α' , σ. 302, 307, 309, 313.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βάρης, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο
Αργυρούπολης, το Γενικό Λύκειο Ερέτριας Ευβοίας, το 8ο
Δηµοτικό Σχολείο Βόλου Μαγνησίας και το Γενικό Λύκειο
Μουζακίου Καρδίτσας. τόµ. Α' , σ. 325, 330, 331, 350, 355,
384, 388.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου. τόµ. Α' , σ.
577.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Κερατσινίου. τόµ. Α' , σ. 793.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 2ο Γυµνάσιο Παλλήνης, το Σικιαρίδειον Ίδρυµα, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής, το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισµικής Ψυχιατρικής
και Περίθαλψης - Κέντρο Ηµέρας, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο
Χαλανδρίου, το 2ο Γυµνάσιο Παλλήνης και το Γυµνάσιο
Καρδιτσοµαγούλας Καρδίτσας. τόµ. Α' , σ. 821, 825, 828,
830, 834, 845.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Λύκειο Γρεβενών τόµ. Β' , σ. 884.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Σκιάθου. τόµ. Β' , σ. 1021.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Α’ Δηµοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού και Νέων
Παλατίων, το 3ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Κανάση και Καντεµίρη και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αρτέµιδος Άνω Λεχωνίων Μαγνησίας. τόµ.
Β' , σ. 1063, 1068, 1070, 1081.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Κέρκυρας και το 2ο Γενικό Λύκειο
Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης. τόµ. Β' , σ. 1122, 1128.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης. τόµ. Β' , σ. 1169,
1177.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 24ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου "Οδυσσέας Ελύτης", το 44ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το Γυµνάσιο Πτελεού Μαγνησίας, το
25ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το 1ο Γυµνάσιο Σοφάδων Καρδίτσας. τόµ. Β' , σ. 1330, 1332, 1337, 1358, 1368,
1376.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Μαυροχωρίου Καστοριάς, το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, την Επαγγελµατική Σχολή Βοηθών
Νοσηλευτών του Κρατικού Νοσοκοµείου Νικαίας, το Γυµνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Λεχαίου Κορινθίας, το Λύκειο
Πλατυκάµπου Λαρίσης, το 2ο Γυµνάσιο Ηγουµενίτσας και
φοιτητές από το Σύλλογο Φοιτητών του Πολιτικού Τµήµατος
της Νοµικής Σχολής Αθηνών. τόµ. Β' , σ. 1409, 1411, 1419,
1422, 1428, 1436, 1437.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τις γυµνασιολυκειακές τάξεις Καστελόριζου τόµ. Β' ,
σ. 1468.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Καβάλας και το 2ο Γενικό Λύκειο
Ρόδου "Καζούλειο" τόµ. Β' , σ. 1504, 1535.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το Δηµοτικό Σχολείο Λακωνικής Σχολής Φράγκη, µέλη από την επιτροπή Γονέων Αποφοίτων για το Ταµείο Υποτροφιών του
Κολλεγίου Αθηνών Ψυχικού, µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Καλαµάτας και το Γενικό Λύκειο Ξηροκαµπίου Λακωνίας. τόµ. Β' , σ. 1572, 1578, 1581, 1585, 1591, 1597,
1610.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού, το 11ο
Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας
Σµύρνης, το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, αντιπροσωπεία δηµοσιογράφων από το Ισραήλ και µέλη των
Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου. τόµ. Β' , σ. 1643,
1645, 1661, 1673.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Αργυρούπολης, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Φιλαδέλφειας, το Γενικό Λύκειο Αµφιλοχίας Βάλτου Αιτωλοκαρνανίας και µαθητές από
την Κυπαρισσία. τόµ. Β' , σ. 1697, 1699,1701, 1711,
1716, 1724, 1731.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας και το
2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης. τόµ. Γ' , σ. 1787, 1811, 1975.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Ψυχικού, το 3ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης, το 48ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου Αττικής,
το 1ο Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης. τόµ. Γ' , σ. 2004, 2013, 2015, 2021, 2025,
2033.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Αγίας Παρασκευής, το Δηµοτικό
Σχολείο Κιβερίου Αργολίδας, το 31ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου και το Γυµνάσιο Γερακίου Λακωνίας. τόµ. Γ' , σ.
2067, 2073, 2075, 2088, 2094.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυκών Νερών Αττικής, το
Γυµνάσιο Κάτω Μακρινού Αιτωλοακαρνανίας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και
το 7ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Γ' , σ. 2132, 2136, 2139,
2143, 2153.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαλλίων Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Γ' , σ. 2177.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Στοµίου Λάρισας και το Μουσικό Γυµνάσιο Κέρκυρας. τόµ. Γ' , σ. 2247, 2255.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας και το 4ο Γυµνάσιο Λιβαδειάς
"Πλουταρχείο". τόµ. Γ' , σ. 2280, 2287, 2294.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καλυβίων Αττικής, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής, το Γενικό Λύκειο Ελληνογαλλικής Σχολής "Ο Άγιος Παύλος", το 2ο ΕΠΑ.Λ. Θήρας και το 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. τόµ. Γ' , σ. 2345, 2351, 2353, 2362,
2367.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας, µαθητές από το
Γ' Γυµνάσιο Κορυδαλλού, το Γενικό Λύκειο Κρυονερίου Αττικής, το 29ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το Γυµνάσιο Βλαχοκερασιάς Αρκαδίας, το 4ο Επαγγελµατικό Λύκειο Πάτρας, το Β' Γενικό Λύκειο Τρικάλων, το Γυµνάσιο Διακοπτού Αχαϊας και το 5ο
Γενικό Λύκειο Τρικάλων. τόµ. Γ' , σ. 2389, 2392, 2395,
2396, 2401, 2409, 2417, 2422, 2425.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο και 10ο Επαγγελµατικά Λύκεια Θεσσαλονίκης και το 5ο Γυµνάσιο Ξάνθης. τόµ. Γ' , σ. 2454,2462.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γενικό Λύκειο Πάτρας. τόµ. Γ' , σ. 2492.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Δραπετσώνας, το 8ο Οκταθέσιο
Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Πατρών
και το Καραµούζειο Γυµνάσιο Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. Δ' , σ. 2703, 2722, 2745.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Καβάλας, το 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Βύρωνα, το Γυµνάσιο 'Αστρους Κυνουρίας Αρκαδίας, το 1ο Γενικό Λύκειο Καλύµνου, το Γυµνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου και το Γενικό Λύκειο Μακρύ Γιαλού Λασιθίου. τόµ. Δ' , σ. 2768,2777,2875,2881,2891.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ'
, σ. 2939.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Μεταµόρφωσης, το Γ' Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας
Αττικής, το 1ο και 2ο Γυµνάσιο Παλαµά Καρδίτσας, το 1ο
Γενικό Λύκειο Καβάλας και ο πρώην Βουλευτής και άρτι εκλεγείς Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός. τόµ.
Δ' , σ. 2999, 3006, 3012, 3019, 3025, 3045.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής, το 1ο Γυµνάσιο Αλίµου Αττικής, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας, το
6ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το Γυµνάσιο και Λύκειο
Βυτίνας Αρκαδίας, το B' Γυµνάσιο Αιγίου, το 4ο Γυµνάσιο
Άργους Αργολίδας, το Πειραµατικό Γυµνάσιο Τρίπολης και
το Γυµνάσιο και Λύκειο της Δηµητσάνας Αρκαδίας. τόµ. Δ'
, σ. 3098, 3104, 3108, 3116, 3124, 3129, 3133, 3175,
3177.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Λύκειο Νέας Σµύρνης, το Γενικό Λύκειο
Μάνδρας Αττικής, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κορωπίου Αττικής και το Γενικό Λύκειο Γερακίου Λακωνίας. τόµ. Δ' , σ.
3224,3228,3229,3230.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής. τόµ. Ε' , σ. 3396.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής
Αγωγής Κατερίνης και το 2ο Γενικό Λύκειο Καλύµνου. τόµ.
Ε' , σ. 3428, 3436.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, το Γυµνάσιο "Εκπαιδευτηρίων Γιαννοπούλου" Γλυφάδας Αττικής, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Μεσαγρού Αγίας Μαρίνας Αίγινας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Ασωµάτων Αίγινας, το 2ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής, το Γυµνάσιο Ματαράγκας Αιτωλοακαρνανίας, το 18ο
Γυµνάσιο Πάτρας και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Σπάρτης
Λακωνίας.
τόµ.
Ε'
,
σ.
3462,3468,3469,3471,3477,3696,3702,3705.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα 71ο και 84ο Δηµοτικά Σχολεία Αθηνών, το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το Γενικό Λύκειο Ζευγολατιού Κορινθίας, το Γυµνάσιο Κουτσοποδίου Αργολίδας, το 4ο
Δηµοτικό Σχολείο Αρτέµιδος, το 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου
Αιτωλοακαρνανίας και το Γυµνάσιο Ανδραβίδας Ηλείας.
τόµ. Ε' , σ. 3733, 3741, 3745, 3750, 3753, 3756, 3761.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Β' Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού, το 3ο Γενικό
Λύκειο Χολαργού, τα Γυµνάσια Αστροχωρίου και Βουργα-
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ρελίου του Νοµού Άρτας, το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 7ο Γυµνάσιο Τρικάλων και το 18ο Δηµοτικό
Σχολείο Καλαµάτας. τόµ. Ε' , σ. 3800, 3802, 3807, 3809,
3818, 3820, 3822.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο και Λύκειο του Νέου Μοναστηρίου, το
ιδιωτικό Λύκειο "ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ" και το Εσπερινό Γενικό
Λύκειο Νέας Ιωνίας Αττικής. τόµ. Ε' , σ. 3882, 3885, 3913.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Υµηττού, το 3ο Επαγγελµατικό Λύκειο Περιστερίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού Αττικής, το 2ο Γυµνάσιο Μεσσήνης, το Γενικό Λύκειο "Λάππα"
Αχαϊας και το Γενικό Λύκειο Πελασγίας Φθιώτιδος. τόµ. Ε'
, σ. 3947, 3954, 3956, 3960, 3968, 3972, 3983.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 72ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού, το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το Γενικό Λύκειο Μαγούλας, το
39ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το Γυµνάσιο Αγίου Γεωργίου
Φθιώτιδας και το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Λευκάδας. τόµ.
Ε' , σ. 4020,4024,4027,4034,4037,4046,4052,4055.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το Ιδιωτικό "Γενικό Λύκειο Μαλλιάρα" Παλαιού Φαλήρου, το Γυµνάσιο Διασέλου
Άρτας, το Γυµνάσιο Άνω Καλεντίνης Άρτας, το 2ο Γυµνάσιο Σοφάδων Καρδίτσας και το Δηµοτικό Σχολείο Βαλύρας
Μεσσηνίας. τόµ. Ε' , σ. 4081, 4087, 4089, 4108, 4119.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Νάξου. τόµ. ΣΤ' , σ. 4157.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού και
το 7ο Γυµνάσιο Κερκύρας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4420, 4427.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Καλυβίων, το 72ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέας Φιλαδέλφειας και το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης. τόµ. ΣΤ' , σ.
4442, 4454, 4455, 4462.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Χολαργού, το 18ο Δηµοτικό
Σχολείο Ηλιούπολης, το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης και το 2ο Γυµνάσιο
Χαλκίδας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4514,4526,4528,4532,4539,4540.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Λύκειο Αµαρουσίου, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Εκπαιδευτική Αναγέννηση" Αφιδνών, το Γυµνάσιο Μαργαριτίου Θεσπρωτίας, το Γυµνάσιο Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας και το 2ο Γυµνάσιο
Καλαµάτας.
τόµ.
ΣΤ'
,
σ.
4567,4574,4576,4578,4582,4586.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΣΤ' , σ.
4611.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Εσπερινό Γυµνάσιο Αθηνών. τόµ. ΣΤ' , σ.
4668.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Καισαριανής, το 42ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το 6ο και 9ο Δηµοτικά Σχολεία της Νέας
Σµύρνης και το Γενικό Λύκειο Ξυλόκαστρου Κορινθίας.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4691, 4700, 4703,4713, 4728, 4731.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Τρικάλων. τόµ. ΣΤ' , σ. 4737.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης, το Ειδικό Γυµνάσιο
Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης, το 2ο Γυµνάσιο
Χαϊδαρίου, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω και το 1ο Γυµνάσιο Λέρου Δωδεκανήσου. τόµ. ΣΤ' , σ. 4789, 4793,
4796, 4798, 4801, 4817.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Παλαιού Ψυχικού, το Γυµνάσιο Άνοιξης Αττικής,
το Γυµνάσιο Νέας Σελευκείας Θεσπρωτίας και σπουδαστές
της δηµοσιογραφίας του Ιδιωτικού ΙΕΚ ΔΟΜΗ. τόµ. ΣΤ' ,
σ. 4841, 4847, 4849, 4850, 4852.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Καλλιµασιάς Χίου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης Πιερίας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4873,
4885.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 16ο Γυµνάσιο Κατερίνης Πιερίας. τόµ. ΣΤ' , σ.
4931.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, το Δηµοτικό Σχολείο Πλαταιών
Βοιωτίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μοσχάτου, το Γυµνάσιο
του Νοσοκοµείου Παίδων "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ", το Γυµνάσιο Λιβανάτων Φθιώτιδας, το Γυµνάσιο Φιλοθέης, το Γυµνάσιο
και Λύκειο Στύρων Ευβοίας και το Γενικό Λύκειο Ανδραβίδας
της
Ηλείας.
τόµ.
Ζ'
,
σ.
5098,5105,5106,5107,5113,5116,5122,5128,5133.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο και 19ο Δηµοτικά Σχολεία Κερατσινίου.
τόµ. Ζ' , σ. 5165.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Γυµνάσιο Λέρου Δωδεκανήσου, το 4ο Γυµνάσιο Αχαρνών και το Γενικό Λύκειο Σπάρτης. τόµ. Ζ' , σ. 5235,5241,5243,5257,5258,5266.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 31ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Αγίου Νικολάου Ευβοίας, το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το Γυµνάσιο Πωγωνιανής Δελβινακίου και
Κεφαλοβρύσσου Ιωαννίνων, το Μουσικό Σχολείο Λαµίας,
το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας Αχαϊας και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Πάτρας. τόµ. Ζ' , σ.
5301,5305,5306,5309,5318,5325,5331.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαϊδας - Κοζάνης και το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών. τόµ.
Ζ' , σ. 5363, 5368.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 4ο Γυµνάσιο Κέρκυρας και το Γ' Δηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλονιάς. τόµ. Ζ' , σ. 5419, 5479.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 2ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης "Σεφέρης", το Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Νέας Μάκρης, το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Ταύρου, το Δηµοτικό Σχολείο Βαθέως Αυλίδας, το Γενικό Λύκειο Λουτρακίου Κορινθίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Λίνδου Ρόδου και το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας. τόµ. Ζ' ,
σ. 5525, 5531, 5533, 5536, 5543, 5550, 5556.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το Γυµνάσιο Αρχαγγέλου Ρόδου, το 3ο Γυµνάσιο Άργους
και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας. τόµ. Ζ' , σ. 5565, 5570,
5583.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου Αττικής, το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού Πειραιά, το 3ο Γυµνάσιο
Νέου Ηρακλείου Αττικής, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού Πειραιά, το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Αίγινας, το
4ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας και το Γυµνάσιο Μαγούλας
Καρδίτσας. τόµ. Ζ' , σ. 5628, 5632, 5637, 5644, 5657,
5677.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καρύστου Ευβοίας, το 3ο
Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού
Ψυχικού, το Γυµνάσιο Πραµάντων Ιωαννίνων, το 2ο Γυµνάσιο Χρυσοβίτσας Ιωαννίνων, το Δηµοτικό Σχολείο Αβύθου Αιγίου και το 4ο Γυµνάσιο Πάτρας Αχαϊας. τόµ. Ζ' , σ.
5708, 5712, 5714, 5720, 5725.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Λευκίµµης Κέρκυρας. τόµ. Ζ' , σ.
5767.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Εσπερινό Λύκειο Αθήνας και το 2ο Λύκειο
Συκεών Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ' , σ. 5856,5863.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Ιλίου, το ιδιωτικό Λύκειο "Παλλάδιο" Νέας Σµύρνης, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το
11ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, το 4ο Γενικό
Λύκειο Περιστερίου και το Γυµνάσιο Άσπρων Σπιτιών Βοιωτίας. τόµ. Η' , σ. 6121, 6124, 6151, 6152, 6315.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Μίκρας Θεσσαλονίκης, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κορωπίου Αττικής, το Γυµνάσιο Πάργας
Πρέβεζας, το 13ο Γυµνάσιο Λάρισας και το Πειραµατικό
Γυµνάσιο Σπάρτης τόµ. Η' , σ. 6353, 6358, 6360, 6362,
6374, 6377, 6383.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βέλου Κορινθίας, το Γυµνάσιο
Ασσήρου Θεσσαλονίκης και το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου
Θεσσαλονίκης τόµ. Η' , σ. 6410, 6412, 6413, 6431.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πειραµατικό Γυµνάσιο Νίκαιας, το 3ο Γυµνάσιο
Βριλησσίων, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, Αξιωµατικοί από την Πυροσβεστική Ακαδηµία και µαθητές από
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κάρλας Ριζοµύλου Μαγνησίας.
τόµ. Η' , σ. 6454, 6458, 6462, 6463, 6471, 6487.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αλίµου, το 11ο Γυµνάσιο Νίκαιας
και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού τόµ. Η' , σ.
6520,6526,6528,6529.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές δηµοσιογραφίας από το Εργαστήρι της Δηµοσιογραφικής Σχολής του ΑΝΤ1, διοικητικοί υπάλληλοι από το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.) και µαθητές από
το 50ο Γυµνάσιο Αθήνας και το 4ο Γυµνάσιο Κατερίνης.
τόµ. Η' , σ. 6620, 6625, 6634.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 67ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 26ο Δηµοτικό Σχολείο
Καλλιθέας και το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων "Παναγία Προυσσιώτισσα" Αγρινίου. τόµ. Θ' , σ.
6716,6728,6922.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. Θ' , σ. 6944, 6947.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς, το 38ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 8ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου, το
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Περιστερίου, φοιτητές από το
CITY UNIVERSITY, µαθητές από το 6ο Γενικό Λύκειο Κα-

λαµάτας, το 7ο Γυµνάσιο Κατερίνης, το 5ο Γυµνάσιο Μυτιλήνης και το 2ο Γυµνάσιο Περαίας Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ'
, σ. 7027,7032,7041,7059,7101,7105,7116.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από Γυµνάσιο Σορωνής Ρόδου, τα Γυµνάσια Παναγιάς,
Γοργόµυλου και Μεσοποτάµου Πρέβεζας, εκπαιδευόµενοι
για Ανθυποπλοίαρχοι από το Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑ, µαθητές από το 18ο και 46ο Δηµοτικά Σχολεία Περιστερίου, το Γυµνάσιο και Λύκειο του Νέου Αγιονερίου Κιλκίς, το Γυµνάσιο και Λύκειο της Άγρας Λέσβου και το Γυµνάσιο Φιλιατρών Μεσσηνίας. τόµ. Θ' , σ. 7198, 7202,
7204, 7205, 7216, 7219.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Επαγγελµατική Σχολή Αθηνών και το 1ο Γενικό
Λύκειο Νάουσας τόµ. Θ' , σ. 7252, 7261.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Επαγγελµατική Σχολή Αθήνας, και το 2ο Γυµνάσιο Καστοριάς. τόµ. Θ' , σ. 7308, 7313, 7556.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της χορωδίας από το Βίλια Αττικής, µαθητές από το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθήνας, το
Πειραµατικό Γυµνάσιο Κορίνθου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο
Αιγίου Αχαϊας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Αχαϊας, και το
3ο Γυµνάσιο Τρίπολης Αρκαδίας. τόµ. Θ' , σ. 7580, 7581,
7587, 7597, 7608, 7617.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Κυδωνίας Χανίων. τόµ. Θ' , σ. 7621, 7626, 7637.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 56ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 16ο Γυµνάσιο Πάτρας Αχαΐας, το Δηµοτικό Σχολείο Πελασγίας
Φθιώτιδας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Λιτοχώρου Πιερίας.
τόµ. Ι' , σ. 7676,7687,7690,7709,7720.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Τυρνάβου Λάρισας και το Γυµνάσιο
Πολυκάστρου Κιλκίς. τόµ. Ι' , σ. 7730,7734.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Κορινού Πιερίας, το 56ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το 2ο Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, το 2ο και το 1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. τόµ. Ι' , σ. 7784, 7786, 7787, 7798,
7806.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο
Άουξµπουργκ της
Γερµανίας,φοιτητές από τη Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου
Στέτσου της Φλόριντας και µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κεφάλου Κω. τόµ. Ι' , σ. 7832, 7835, 7843.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ξάνθης, το Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου Ρόδου και το Γυµνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήµνου. τόµ.
Ι' , σ. 7882,7888,7904.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Παλαιού Φαλήρου, το 6ο Γενικό Λύκειο Αχαρνών και το 2ο
Γενικό Λύκειο Άργους. τόµ. Ι' , σ. 8094, 8097, 8106,
8110.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης και τα Δηµοτικά
Σχολεία Γραβούντας, Γέροντα Ζαρκαδίας και Νέας Καρυάς
Καβάλας. τόµ. Ι' , σ. 8170, 8179.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Πλωµαρίου Λέσβου, το 9ο Γυµνάσιο
Τρικάλων, το Δηµοτικό Σχολείο Παπάγου Λέσβου και το
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Γυµνάσιο Λιµεναρίων Θάσου. τόµ. Ι' , σ. 8196, 8201,
8313, 8352.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Ορχοµενού Βοιωτίας, το Γυµνάσιο Πελοπίου Ηλείας, το 9ο
Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Μουζακίου Καρδίτσας. τόµ. Ι' , σ. 8387, 8394, 8399, 8406,
8412.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Ελευσίνας, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας Πειραιά, το 40ο Γενικό Λύκειο της Αθήνας και
το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ρόδου. τόµ. Ι' , σ. 8441, 8450,
8454, 8465, 8472.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Πενταλόφου Κοζάνης, το Δηµοτικό Σχολείο της Γενναδίου
Σχολής και το 2ο Γενικό Λύκειο Πτολεµαΐδας. τόµ. Ι' , σ.
8503,8504,8505, 8523,8528,.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 19ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και το Γυµνάσιο Σερβίων Κοζάνης. τόµ. Ι' , σ. 8565, 8567.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Φιλιατών Θεσπρωτίας και το Γυµνάσιο Επισκοπής Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΑ' , σ. 8593, 8599, 8617.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Παλλήνης, το Ειδικό Σχολείο Δια
Βίου Μάθησης Ροσκίλντε της Δανίας, το 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Ιλίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής,
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας, το Morso Gymnasium
της Δανίας, το 5ο Γυµνάσιο Βύρωνα, το 58ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και το Γυµνάσιο Φαρκαδώνας Τρικάλων. τόµ.
ΙΑ' , σ. 8667,8675,8678,8683,8686,8689,8696,8700.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Καµατερού, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Αµαρουσίου, το Δηµοτικό Σχολείο Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου, το Παναρέτειο Γυµνάσιο Καλλονής Λέσβου, το Γυµνάσιο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης, το
9ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας και το 10ο Γυµνάσιο Λάρισας. τόµ. ΙΑ' , σ. 8731, 8734, 8739, 8743, 8753, 8761,
8768.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα Δηµοτικά Σχολεία Καλλιµασιάς Χίου και Σισών
Ρεθύµνου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Δηµοτικό Σχολείο Γεννάδιος Σχολή, το 1ο Γυµνάσιο του Σοχού Θεσσαλονίκης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Πυλίου Κω, το Γενικό Λύκειο Ασηµίου Ηρακλείου Κρήτης και το Πανορµίτειο Γυµνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Σύµης. τόµ. ΙΑ' , σ. 8796,
8799, 8801, 8810, 8813, 8819, 8824.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Σχολείο ΑΞΙΟΝ Ξάνθης,
το 4ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο Γουµένισσας
Κιλκίς, επτά µεταπτυχιακές φοιτήτριες και το 1ο Γυµνάσιο
Χαριλάου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ' , σ. 8846, 8851, 8855,
8860.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Χανίων Κρήτης και το 3ο Γυµνάσιο
Χανίων τόµ. ΙΑ' , σ. 8899, 8941.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Βριλησσίων, το Δηµοτικό Σχολείο
της Σχολής Αυγουλέα-Λιναρδάτου, το Δηµοτικό Σχολείο
Γενναδίου Ρόδου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αι-

γίου Αχαΐας, το Δηµοτικό Σχολείο Λουτρών Αιδηψού Ευβοίας και το 4ο Γυµνάσιο Αγρινίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 8976,
8979, 8982, 8987, 8993, 8999, 9001, 9008.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νεάπολης Λασιθίου, το 3ο
Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το American Community Schools of Athens και το 17ο
Γυµνάσιο Αθήνας. τόµ. ΙΑ' , σ. 9043, 9049, 9051, 9053,
9085, 9087.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Νέας Μεσηµβρίας Θεσσαλονίκης, το 3ο Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, το 7ο
Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης Αττικής, το 1ο Γυµνάσιο
Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης και µέλη του Ιδρύµατος Fullbright. τόµ. ΙΑ' , σ. 9196, 9201, 9204, 9211, 9213,
9233.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του Χορευτικού Οµίλου Ελληνικής Παράδοσης ο "ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ". τόµ. ΙΑ' , σ. 9323.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου. τόµ. ΙΑ' , σ.
9360.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, την Εράσµειο Ελληνογερµανική Σχολή, το Δηµοτικό Σχολείο Μαυροµµατίου
Βοιωτίας, το 141ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγίου και το 3ο Γυµνάσιο Κιλκίς. τόµ. ΙΑ' , σ.
9399, 9405, 9407, 9414, 9424, 9430.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης, το 7ο Γυµνάσιο
Αθηνών, την Εράσµειο Ελληνογερµανική Σχολή, το Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, τα Δηµοτικά Σχολεία Παλαιοχώρας Ροδοβανίου και Κολυµβαρίου Χανίων, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Καλύµνου και το 1ο και 3ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο
Πανεπιστηµίου Αιγαίου Ρόδου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9483, 9490,
9492, 9496, 9509, 9529, 9537.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Βροντάδων Χίου, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Κόνιτσας Ιωαννίνων, το Δηµοτικό Σχολείο Αλίντων
Λέρου, το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Καλαµπάκας, το Δηµοτικό Σχολείο Αγκουσελιανών Ρεθύµνου και το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων. τόµ.
ΙΒ' , σ. 9568, 9575, 9582, 9584.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Κοζάνης, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Μουδανιών και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο της Νέας
Τρίγλιας του Νοµού Χαλκιδικής. τόµ. ΙΒ' , σ. 9650, 9656.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Πευκών Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ' , σ.
9682.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Ερασµείου Ελληνογερµανικής Σχολής. τόµ. ΙΒ' , σ. 9796.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 128ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 48ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το Δηµοτικό Σχολείο Βραχάτων Κεφαλληνίας, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Εράσµιος Ελληνογερµανική Σχολή, το 123ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών
και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βαγίων Βοιωτίας. τόµ. ΙΒ' , σ.
9873, 9879, 9919, 9921, 10159.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Σχολικό Κέντρο Καµποχώρων Χίου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το
Δηµοτικό Σχολείο "Εκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη" Αργυρούπολης Αττικής, το Δηµοτικό Σχολείο "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΜΠΟΥΓΑ" Καλαµάτας, το Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδερού
Κοζάνης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Φερών Έβρου, το 6ο
Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο
"ΠΑΛΛΑΔΙΟ" Αγρινίου και το 100ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ' , σ. 10561, 10564, 10567, 10573,
10575, 10585, 10595, 10596, 10599, 10608.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν οκτώ
Βουλευτές-µέλη της Οµοσπονδιακής Βουλής της Γερµανίας
και µαθητές από το 2ο Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ. ΙΓ' , σ. 10637, 10643.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Κέρκυρας. τόµ. ΙΓ' , σ.
10687.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 40ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Βύρωνα, το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Παιανίας, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, φοιτητές από το Αµερικάνικο Πανεπιστήµιο Lehigh University της Πενσυλβάνια και µαθητές
από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ναυπάκτου "Γιάννης Βλαχογιάννης". τόµ. ΙΓ' , σ. 10712, 10716, 10719, 10722,
10727, 10728, 10737.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 9ο Δηµοτικό
Σχολείο Χανίων, φοιτητές από το Πανεπιστήµιο "Kelley of
Business, Indianna University", µαθητές από το 1ο,2ο και
3ο Πειραµατικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, το Δηµοτικό
Σχολείο Μαϊστρου Αλεξανδρούπολης, µέλη του Ελληνικού
Συλλόγου "ΕΛΠΙΣ" από την Κωνστάντζα Ρουµανίας, το 5ο
Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας και τα 2ο και 3ο Δηµοτικά Σχολεία Κισσάµου Χανίων.
τόµ. ΙΓ' , σ. 10770, 10773, 10776, 10782, 10792, 10794,
10805, 10808, 10828.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Πολιτικό Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Πεύκης, το
Δηµοτικό Σχολείο της Σχολής "Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος" και
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών Χανίων. τόµ. ΙΓ' ,
σ. 10847, 10853, 10856, 10867.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου Κρήτης
και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης. τόµ. ΙΓ' , σ. 10898, 10903.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Spring Arbor University, µαθητές από το Α’Δηµοτικό Σχολείο Μετσόβου Ιωαννίνων και το ιδιωτικό σχολείο Κολέγιο Ρόδου. τόµ. ΙΓ' , σ. 10946, 10953, 10979.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου Αττικής,
το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Παιανίας, το 77ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κάτω Αχαϊας
και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καρπενησίου. τόµ. ΙΓ' , σ.
11013, 11016, 11017, 11024, 11025, 11040, 11044,
11049.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Χολαργού Αττικής, το Πει-

ραµατικό Ολοήµερο Δηµοτικό Σχολείο Ανατολικού Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πλατανιά Μάλεµε Χανίων
και το Δηµοτικό Σχολείο Δρεπανιάς Χανίων. τόµ. ΙΓ' , σ.
11082, 11089, 11108, 11112.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ο
Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωµένου Βασιλείου κ. John Bercow µε συνεργάτες του και µαθητές από
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Γουµένισσας Κιλκίς. τόµ. ΙΓ' , σ.
11271, 11273.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα Αττικής, το 69ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων τόµ. ΙΓ' ,
σ. 11295, 11301, 11303, 11315.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου Κορινθίας,
το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Πάτρας,το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Ναυπλίου, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων. τόµ. ΙΓ' , σ.
11338, 11343, 11355, 11364, 11367, 11372, 11376.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου Κουνουπιδιανών Χανίων, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Γέρακα, το 1ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο
Φλώρινας, οι Βρετανοί Βουλευτές κ.κ. Μ. Μπρίτσαρντ και
Μ. Μπέϊλι, µέλη του Κοινοβουλίου του Ηνωµένου Βασιλείου, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο "Ευγενίδειο" Νέας Ορεστιάδας
Έβρου και το Σχολείο Χίου. τόµ. ΙΓ' , σ. 11406, 11414,
11419, 11422, 11429, 11435, 11443.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης
Λακωνίας και αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου του Ιράκ
µε επικεφαλή τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράκ τόµ.
ΙΔ' , σ. 11702, 11715, 11716, 11717.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου, το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης και το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Σουφλίου 'Εβρου. τόµ. ΙΔ' , σ. 11933,
11938, 11942, 11959, 11968, 11971.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Διδυµότειχου,το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας Αττικής, τα 55ο και 22ο Δηµοτικά
Σχολεία Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ' , σ. 11996, 12000, 12003,
12030.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
της Ένωσης Τελωνειακών Υπαλλήλων Αττικής. τόµ. ΙΕ' , σ.
12287.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το τµήµα της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας
Θεσσαλονίκης και Ελληνοαµερικάνοι φοιτητές του Αµερικάνικου Κολλεγίου DEREE που συµµετέχουν στο πρόγραµµα "Ελληνική Κληρονοµιά" τόµ. ΙΕ' , σ. 12333, 12339.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Αµερικάνοι φοιτητές που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα
"American Hellenic Institute" του "college Student Foreign
Policy Study Trip to Greece and Cyprus". τόµ. ΙΕ' , σ.
12642.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικού της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13489.
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Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 επισκέφτηκαν την Αίθουσα της Ολοµελείας της Βουλής διακόσιοι
σαράντα επτά διδασκόµενοι από ενενήντα δύο ξένα Πανεπιστήµια και Ιδρύµατα από τριάντα επτά χώρες που βρίσκονται στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος Θερινών Υποτροφιών των Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΘΥΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13651.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Βουλευτές από διάφορα κράτη και Κοινοβούλια, ελληνικής καταγωγής, που συνεδριάζουν στη Γερουσία, στo πλαίσιo της
Παγκόσµιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Οµογενών
Βουλευτών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13782.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας κ. Μ.
Fredo συνοδευόµενος από µέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας τους κ.κ. Agius και Michi. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
14114.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
του ΚΑΠΗ Δηµοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου Δήµου Πέλλας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14549.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν είκοσι
εύζωνοι και ένας συνοδός αξιωµατικός της Προεδρικής
Φρουράς και τριάντα οκτώ µαθητές από το Σύνδεσµο Φίλοι
της Μαριούπολης που συνοδεύει τα σχολεία Μαριούπολης
Ουκρανίας, Μοναστηρίου Σκοπίων και Χειµάρας Αλβανίας.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15844,15851.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές που συµµετείχαν και διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισµό Έκθεσης και Ζωγραφικής, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Δηµοκρατίας, που οργάνωσε το Ίδρυµα
της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισµό και τη
δηµοκρατία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας. τόµ.
ΙΘ' , σ. 17049.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Βέγκεν Δανίας. τόµ. Κ' , σ. 17416.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παπουτσή, Α. Αλευρά, Α. Λοβέρδου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Π. Ευθυµίου, Ε. Μεϊµαράκη, Π. Καµµένου, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Μ. Βορίδη, Γ. Νικητιάδη, Μ. Κατρίνη, Β. Γερανίδη, Ν. Δένδια, Γ. Φλωρίδη, Ι. Βαλυράκη, Δ.
Παπαδηµούλη, Π. Μαρκάκη, Κ. Βελόπουλου και Α. Ροντούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α' , σ.
108-125, 126-129.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μαγκριώτη, Κ. Σκανδαλίδη, Α. Νταλάρα και Ν. Σηφουνάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία επί
της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε την
υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β' , σ. 1215-1218.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Ε. Αντώναρου, Σ. Κουβέλη, Μ. Ξενογιαννακοπούλου,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Ε. Καϊλή,
Μ. Παντούλα, Ν. Δένδια, Α. Νεράντζη, Κ. Καραµανλή, Χ.
Σταϊκούρα, Κ. Γκιουλέκα, Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Τ. Ιατρίδη, Ε. Ράπτη και Ι.
Γκιόκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος

στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ' , σ. 25372558.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Ε. Αντώναρου, Σ. Κουβέλη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ε. Καϊλή, Μ. Παντούλα, Ν. Δένδια, Α. Νεράντζη, Κ. Καραµανλή, Χ. Σταϊκούρα, Ι. Γκιόκα, Κ. Γκιουλέκα, Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Τ. Ιατρίδη και Ε. Ράπτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
2,3,4,12,14,15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ' , σ. 25802589, 2590-2599.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Τ. Ιατρίδη
και Κ. Χατζηδάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ' , σ. 3295 - 3297.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Ε. Μεϊµαράκη,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Κ.
Βρεττού, Γ. Νικητιάδη, Ε. Βενιζέλου, Α. Γικόνογλου, Σ. Εµινίδη, Γ. Πεταλωτή , Γ. Καρατζαφέρη, Ι. Μαγκριώτη και Σ.
Ξυνίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. Θ' , σ. 7041-7058.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Π. Ευθυµίου, Κ. Βρεττού,
Γ. Νικητιάδη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Κατσούρα, Κ. Ρόβλια, Κ.
Τσιάρα, Ν. Δένδια, Ι. Διαµαντίδη, Χ. Μαγκούφη, Η. Μόσιαλο και Α. Λοβέρδο, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 76947708.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Π. Γερουλάνου, Ε. Αντώναρου, Α. Νταλάρα, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Μπατζελή, Λ. Κατσέλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3,
20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση
των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 8110-8117.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Βούγια, Μ. Κατρίνη, Ι. Μανιάτη, Α. Λοβέρδου και Ρ. Ζήση, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα
(112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη
του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9278-9283.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Κ. Σκανδαλίδη, Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Α. Νταλά-
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ρα, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ. Κεφαλίδου, Ν. Δένδια, Α. Αθανασιάδη, Σ. Χατζηγάκη και Π. Κουκουλόπουλου, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ' , σ. 9704-9719.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, Κ. Αϊβαλιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ. Κεφαλίδου, Μ. Κατρίνη, Μ. Σκραφνάκη,
Β. Γερανίδη, Μ. Παντούλα, Σ. Εµινίδη, Α. Αθανασιάδη, Κ.
Καρτάλη, Α. Νεράντζη, Σ. Χατζηγάκη και Ν. Μπακογιάννη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12489-12504.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ζούνη,
Α. Δερµεντζόπουλου, Β. Γερανίδη, Κ. Τσιάρα, Ι. Αµοιρίδη
και Κ. Καραγκούνη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12884 - 12890.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Π. Ζούνη, Π. Ευθυµίου, Α. Δερµεντζόπουλου, Χ. Κατσούρα, Β. Γερανίδη, Κ.
Τσιάρα, Ι. Αµοιρίδη, Κ. Καραγκούνη, Ε. Ράπτη, σχετικά µε
τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 13015 - 13028.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ζούνη,
Π. Ευθυµίου, Α. Δερµεντζόπουλου, Μ. Κατρίνη, Χ. Κατσούρα, Β. Γερανίδη, Κ. Τσιάρα και Ι. Αµοιρίδη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13128-13136.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Παπανδρέου, Ε. Βενιζέλου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Μ. Χρυσοχοϊδη, Η. Μόσιαλου και Ε. Κουτµερίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την
ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας,
κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14114 - 14122.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βρεττού, Σ. Χαλβατζή και Θ. Δρίτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση ή µη Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επι-

τροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15863-15866.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Κ. Βρεττού, Ι. Αµοιρίδη, Φ.
Παρασύρη και Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ' , σ. 16378 - 16385.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Π. Ευθυµίου, Σ. Γιαννακά, Δ. Τσιρώνη, Θ. Ροµπόπουλου και Ν. Μπακογιάννη σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17342 - 17348.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Η. Μόσιαλου, Π. Γερουλάνου, Μ. Χρυσοχοΐδη, Γ. Παπανδρέου,
Φ. Σαχινίδη και Χ. Μαρκογιαννάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών
541/94 και 543/96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού
χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των
τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17563
- 17571.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή κ. Σ. Καλαντίδου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί της τροπολογίας 543/96 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' ,
σ. 17570.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου",
έως την 15η Οκτωβρίου 2010 τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της", έως και την 20ή Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
έως και την 30ή Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
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της µέχρι και τη 15η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου που έχει συσταθεί,κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη συγκρότηση Διακοµµατικής Επιτροπής "για τη µελέτη του
µεταναστευτικού ζητήµατος". τόµ. Α' , σ. 358, 377-378.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής "για την εξέταση του
σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών
διαβίωσης των κρατουµένων". τόµ. Α' , σ. 358, 375-376.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών για τη Β' Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ.
Α' , σ. 358, 366-372.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών Εσωτερικών
Θεµάτων της Βουλής για τη Β’ Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής
Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358, 373-374.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής για
τη σύσταση και τη συγκρότηση των Διαρκών Επιτροπών της
Ολοµέλειας της Βουλής για τη Β' Σύνοδο της ΙΓ’ Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Α' , σ. 358, 359-365.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά
της. τόµ. Α' , σ. 429-475.
Ανακοινώνεται ότι η συζήτηση του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και η λήψη των αποφάσεων θα γίνει µετά
τη 14η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 475.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της µέχρι την 30η Νοεµβρίου του 2010. τόµ. Β'
, σ. 1163.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε.Μπασιάκου, Α.Κοντού και Γ.Βουλγαράκη και κατά
του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. Β' , σ. 1164-1220.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η Βουλή, αποδεχόµενη
το πόρισµα και την πρόταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµά-

των σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και του πρώην Υφυπουργού κ. Πέτρου Δούκα για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της
Βουλής της συνεδρίασης της 18ης Οκτωβρίου 2010 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1220-1264.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία συγκροτήθηκαν οι Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές
για τη Β' Σύνοδο της ΙΓ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Β' , σ.
1454-1458.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της έως και την 10η Δεκεµβρίου 2010. τόµ. Β' ,
σ. 1758.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Γ' , σ. 1813-1971.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
στο σύνολό της έως και την 20ή Ιανουαρίου 2011. τόµ. Γ' ,
σ. 2411.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής "για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens
στο σύνολο της", για την καθαρογραφή και κατάθεση του
πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011. τόµ.
Ε' , σ. 4056.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή «για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της» καταθέτει το
πόρισµα της. τόµ. ΣΤ' , σ. 4165-4353.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής, µε
την οποία συγκροτήθηκε "Υποεπιτροπή για την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Διακυβέρνηση" της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. τόµ. Ι' , σ. 7673-7675.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα πέντε Βουλευτές (85) του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
"για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις
30/11/2010. τόµ. Ι' , σ. 8157-8162.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα τέσσερις (84) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε "τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
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στο σύνολό της" που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 24-1-2011. τόµ. ΙΑ' , σ. 8648-8653.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», ώστε
να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση για
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 µεταξύ της Κοινοπραξίας Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)- Ferrostaal AG-HDW, για
τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής δωροδοκίας σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο 235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παράγραφος
1 του ν. 1608/1950) και β) της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της απόκτησης
και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης,
του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α’ περίπτωση αιζ’ στοιχεία β/ γ’ 2
παράγραφοι 1, 4, 5, 6 , 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ’ προστέθηκε µε το άρθρο 2, παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι
η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9215-9224.
Αναφορά στον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί
της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην
Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112)
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 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Περί Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών», ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. ΑπόστολουΑθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG HDW ανέλαβε την
κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υ-

ποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής
δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο
235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο
χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 Β§ 1 του ν. 1608/1950) και β) Της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της
απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον
χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α', περίπτωση αιζ',
στοιχείο γ', 2 Β§Β§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως
η περίπτωση αιζ' προστέθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος
16 του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235-9284.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η
κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη - εφόσον θα συµµετέχουν όλα τα κόµµατα - και θα υποβάλλει το πόρισµά της
και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την 6η Ιουνίου 2011. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, ώστε να
διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση, µε την οποία η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW» ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου
214 -Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"- έγινε δεκτή. τόµ. ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Απριλίου
2011 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ αριθµ. 4295/2964/5.5.2011 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 12µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", προς
διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση, µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW" ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"). τόµ.
ΙΒ' , σ. 9577-9580.
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Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση επί του κατατεθέντος
πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση
της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ' , σ.
10558-10609.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του
δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11079-11118.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για σύσταση επιτροπής "για
το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους" δεν γίνεται δεκτή.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11117.
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», προς τη διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ΕΝΑΕ,
Ferrostaal AG HDW, ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. ΙΔ' , σ. 11474-11581.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13095.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων
τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά
για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος,
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού
της Βουλής και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6
του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ.
ΙΕ' , σ. 13095-13245.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικα µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214". τόµ.
ΙΕ' , σ. 13137-13244.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής µε
την οποία:α) Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καθορίστηκε αρµόδια για
την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των
νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και β) Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και

Εµπορίου καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και
προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13276 - 13277.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων καταθέτει την Έκθεσή της: "Για τη σύναψη και την πορεία εκτέλεσης των συµβάσεων 012Β/2000 και 021Β/2002 των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού κατά την περίοδο 2000-2009, καθώς
και των συναφών τους συµβάσεων Α/Ω". τόµ. ΙZ' , σ.
14982-15108.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15867.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS":
α) Από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009 και β) από τον
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι η ως άνω πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΗ' , σ. 15867.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Επιτρoπή "Για τη µελέτη του µεταναστευτικού ζητήµατος" και για την οποία η Oλοµέλεια της Βουλής είχε ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της µέχρι τέλους της Β' Συνόδου, παρατείνει τη λειτουργία της µέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2011. τόµ. Κ' , σ.
17879.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων
µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 831-846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγορά της "ΕΛΒΙΖ Α.Ε." από την
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ΑΒΓΗ "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.", τη στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας της Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2069.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού
Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". (Προτείνοντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση). τόµ. Γ' , σ. 20762096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε το µέλλον των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κ.λπ.
(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). τόµ. Η' , σ. 6616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αύξηση των λουκέτων στις ελληνικές επιχειρήσεις. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών των επιχειρήσεων
µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιβολή
φόρων στις ιατρικές επιχειρήσεις για ανείσπρακτα ποσά
του έτους 2010. τόµ. ΙΖ' , σ. 14597.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση).
τόµ. ΙΗ' , σ. 15233, τόµ. ΙΘ’, σ. 16987 – 17020, 17234.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη δηµοσίευση του ΦΕΚ που επιτρέπει τη νόµιµη λειτουργία των επιχειρήσεων του Δήµου Μαραθώνα στη Νέα Μάκρη. τόµ. ΙΘ' ,
σ. 16809.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων αορίστου χρόνου που µεταφέρονται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις στους δήµους κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8167.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη στήριξη και ανάπτυξη του Ιδιωτικού τοµέα. τόµ. ΣΤ' ,
σ. 4930.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση από τον ΕΟΤ
ειδικού σήµατος λειτουργίας σε τουριστικές επιχειρήσεις µε
πολεοδοµικές υπερβάσεις που τακτοποιήθηκαν µε το
ν.3843/2010 κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8724.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την τύχη της επιχορήγησης στην εταιρεία "ATMEL HELLAS Α.Ε.". τόµ. Γ'
, σ. 1783.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση των επιχορηγήσεων των προνοιακών ιδρυµάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΔ' , σ. 12067.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιχορήγηση Καταναλωτικών Οργανώσεων από το ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 13858.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιχορήγησης προς τον ΠΣΑΠ για τους απλήρωτους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές. τόµ. Ζ' , σ. 5418.
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης των µέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αττική και
στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διαφάνεια στην ανάθεση έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών στους Δήµους αρµοδιότητάς της κ.λπ. τόµ.
Α' , σ. 795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
της κατασκευής της Ιόνιας Οδού κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στη δηµοπράτηση του έργου κατασκευής νέου αεροσταθµού, πύργου ελέγχου και περιβάλλοντα χώρου στο Αεροδρόµιο Χανίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9480.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον τρόπο πληρωµής των εργαζοµένων στους Δήµους και στις Περιφέρειες µετά την 11-2011 κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2454.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε απολύσεις εργαζοµένων στην κατασκευή της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Η' , σ. 6662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου
"ΦΙΛΚΕΡΑΜ" στη Θεσσαλονίκη, την ανάκληση της απόφασης διαθεσιµότητάς τους κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο κατασκευής κουφωµάτων "ΠΛΑΙΣΙΟ" στη Σίνδο του Νοµού
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων στα πλαίσια του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". τόµ. ΙΑ' , σ.
8727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στον τοµέα
της καθαριότητας του Δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8729.
Αναφορά στη συµπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία
των τριών εργαζοµένων στην τράπεζα Marfin της οδού Σταδίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9513, 9517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε

95
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον
Όµιλο Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις του
νέου νόµου του ΕΛΓΑ στους εργαζοµένους και τους αγρότες. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πληρωµή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοτάξιο Αµβρακίας-Ακτίου. τόµ. ΙZ' , σ. 14963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους της επιχείρησης ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. τόµ. Κ' , σ. 17841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της βιοµηχανίας ΑΒΕΞ στην Πάτρα. τόµ. Κ' , σ. 17843.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήµατα των αµειβοµένων καλαθοσφαιριστών. τόµ. Β' , σ.
938.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΔ' , σ. 11465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες πρόνοιας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14601.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Β' , σ. 884,
1635 – 1645, 1654 – 1681, τόµ. Γ’, σ. 1794.
Σύζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
"ΚΟΥΝΣΤΟΦ Α.Ε" στο Ωραιόκαστρο του Νοµού Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ποινικές και
διοικητικές διώξεις σε βάρος των απεργών ταξί. τόµ. ΙΘ' , σ.
17117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καταβολή δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στην ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ. τόµ. Κ' , σ. 17994.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής

Άµυνας, σχετικά µε το µέλλον της εταιρείας και των θέσεων
απασχόλησης στην Ηλεκτροµηχανική Κύµης κ.λπ. τόµ. Γ' ,
σ. 2397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
προστασίας των εργαζοµένων στην πολυεθνική
"PRAKTIKER" κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα καταστήµατα
της "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε." στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
4098.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στην προβλήτα ΙΙ του Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 178.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση) τόµ. Β' , σ. 884,
1635 – 1645, 1654 – 1681, τόµ. Γ’, σ. 1794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις εργασιακές σχέσεις
κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2386.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. (Επερωτώντες Βουλευτές του
Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς: Α. Τσίπρας, Ε.
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Η. Διώτη, Θ. Δρίτσας, Μ. Κριτσωτάκης, Α. Κουράκης, Π. Λαφαζάνης, Β. Μουλόπουλος,
και Δ. Παπαδηµούλης). τόµ. Γ' , σ. 2410-2427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
νέες εργασιακές σχέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση. τόµ. IH' ,
σ. 16095.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Αναφορά στην επιστολή εννέα (9) Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, οι οποίοι τάσσονται κατά
της εργασιακής εφεδρείας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16716, 16718,
16719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εργασιακή εφεδρεία. τόµ. ΙΘ' , σ. 16788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί εφαρµογής
εργασιακής εφεδρείας σε Επαγγελµατίες Οπλίτες και της
µαταίωσης της άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ". τόµ. Κ' , σ. 17996.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΕΕΕΚ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανέγερση νέων κτηρίων
για τη στέγαση των Ειδικών Σχολείων και του Εργαστηρίου
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ζ' , σ. 5817.
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ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών της
µετάκλησης των αλλοδαπών εργατών γης. τόµ. Ι' , σ. 8163.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το πρόγραµµα ανέγερσης εργατικών κατοικιών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίσπευση
των εργασιών για την αποπεράτωση του έργου των λαϊκών
πολυκατοικιών του Δήµου Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις ακατοίκητες
εργατικές κατοικίες του οικισµού «Πάτρα XIV» κ.λπ. τόµ. Γ'
, σ. 2408.
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας από τα
φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών "Interlingua". τόµ. ΙZ' , σ.
14965.
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πληρωµή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοτάξιο Αµβρακίας-Ακτίου. τόµ. ΙZ' , σ. 14963.
ΕΡΕΥΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάθεση της έρευνας από το Υπουργείο σε ξένη ιδιωτική εταιρία κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8446.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Yπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού
από τη µετανοµασία των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 91.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Α' , σ. 238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τις επιπτώσεις του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διαφάνεια στην ανάθεση έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών στους Δήµους αρµοδιότητάς της κ.λπ. τόµ.
Α' , σ. 795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εγκατάλειψη του προγράµµατος "Βοήθεια
στο σπίτι" κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στην Ικαρία από
τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 18ης Οκτωβρίου κ.λπ.
τόµ. Β' , σ. 1019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας "Βοήθεια
στο Σπίτι" κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη συνυπηρέτηση συζύγων στο δηµόσιο τοµέα
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων στο
Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ) κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µεταφορά καίριων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Β' , σ.
1402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προεκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές κ.λπ.
τόµ. Β' , σ. 1697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την απόλυση συµβασιούχων εργαζοµένων του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής
(ΕΣΔΚΝΑ), τον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία λόγω των
σκουπιδιών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη συµµετοχή υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) ως υποχρεωτικά µετατασσόµενων σε υπηρεσίες των Δήµων, στα Δηµοτικά Συµβούλια κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2453.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον τρόπο πληρωµής των εργαζοµένων στους Δήµους και στις Περιφέρειες µετά την 11-2011 κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβασιούχων στο Δήµο Πολυγύρου του Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. Δ' , σ. 2698, τόµ. Ε’, σ. 3741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το δανεισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την
πληρωµή αιρετών κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής και
της Αποκεντρωµένης Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

97
σχετικά µε τη δραστική µείωση των οργανικών θέσεων στις
νέες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, την αποψίλωση των δασικών υπηρεσιών της χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4524.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος από
τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εφαρµογή του κανόνα ένα προς πέντε στις
προσλήψεις του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος λειτουργίας
των Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το εγγειοβελτιωτικό έργο κατασκευής του Φράγµατος Αχυρών κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την έδρα του Δασαρχείου Υµηττού κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη συµµετοχή Ελλήνων ιδιοκτητών διαµερισµάτων στην εκµετάλλευση των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. Ζ'
, σ. 5309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους στο Δήµο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καθυστέρηση στο Πρόγραµµα "ΕΛΛΑΔΑ",
την υποστήριξη του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβένρησης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µετακίνηση των µαθητών
των Νοµών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Ηµαθίας κ.λπ.
τόµ. Η' , σ. 6623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την υποβάθµιση λειτουργίας του Αθηναϊκού και
του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. τόµ. Η' , σ.
6626.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Ξάνθη
για τις εξετάσεις των οδηγών. τόµ. Θ' , σ. 7033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την έγκριση δηµοπράτησης του έργου "Κατα-

σκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας των Σύµµεικτων Αστικών Αποβλήτων του Ν. Αχαΐας" κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
7783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών της
µετάκλησης των αλλοδαπών εργατών γης. τόµ. Ι' , σ. 8163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κοινοποίηση των Πρακτικών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων για την επιλογή Προϊσταµένων Διευθύνσεων του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων αορίστου χρόνου που µεταφέρονται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις στους δήµους κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης των επιτυχόντων της
8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας των συµβουλευτικών κέντρων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων κ.λπ.
τόµ. Ι' , σ. 8443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων στα πλαίσια του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". τόµ. ΙΑ' , σ.
8727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στον τοµέα
της καθαριότητας του Δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΙΑ' , σ.
8731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µειώσεις στις
αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
8856.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τον επανασχεδιασµό της
µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9575.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των πολεοδοµιών, τις επιπτώσεις στην οικοδοµική δραστηριότητα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ' , σ. 9875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιλογή των προϊσταµένων οργανικών µονά-
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δων, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ν.
3839/2010. τόµ. ΙΓ' , σ. 10757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους µετατασσόµενους εργαζόµενους στα πλαίσια του Προγράµµατος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. ΙΓ' , σ.
11413.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη δηµιουργία νέων διοικητικών δοµών στο κράτος παρά τις αρνητικές οικονοµικές συγκυρίες. τόµ. ΙΓ' , σ.
11414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης από τη µείωση κατά 50%
των προσλήψεων των εποχικών υπαλλήλων του τοµέα Τουρισµού και Πολιτισµού. τόµ. ΙΔ' , σ. 11468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το νόµο περί "Ιθαγένειας". τόµ. ΙΔ' , σ. 12011.
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων κ.λπ. τόµ.
Α' , σ. 323.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε το χρονικό ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόµενης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονοµία κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε το Θερµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά
µε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Επικρατείας κ.
Μπαγίς περί συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β' , σ.
1695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παπαρήγα, σχετικά µε
την πολιτική της Κυβέρνησης στις εργασιακές σχέσεις κ.λπ.
τόµ. Γ' , σ. 2386.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την κινητικότητα µουσουλµανικών εξτρεµιστικών
κύκλων στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 16 και 17
Δεκεµβρίου 2010 κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, τον ορισµό των
Ελληνικών Αποκλειστικών Οικονοµικών Ζωνών (ΑΟΖ) κ.λπ.

τόµ. Ε' , σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την κάρτα του πολίτη κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της Κ.Ο. τον αντικατέστησε Βουλευτής). τόµ. Ε' , σ. 4077.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συναγερµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής
µεταφοράς, στα διόδια στις εθνικές οδούς κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων).
τόµ. Ε' , σ. 4079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων ΒόλουΛαρίσης 2013 κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού). τόµ. ΣΤ' , σ. 4839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή "οικονοµική διακυβέρνηση", την
υποβάθµιση του ρόλου του Έθνους - Κράτους κ.λπ. τόµ. Ζ'
, σ. 5298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων και των διοδίων
κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Α.
Ροντούλη, σχετικά µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων
ύψους 50 δισ ευρώ που πρότεινε η "Τρόικα" κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ζ' , σ. 5702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε το "Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας" κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ζ' , σ. 5703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά
µε τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για το σύνολο της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6354.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε την οικονοµική και κοινωνική κρίση κ.λπ. τόµ. Η' , σ.
6356.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε το µέλλον των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κ.λπ.
(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας). τόµ. Η' , σ. 6616.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη, σχετικά
µε το ρόλο των "οίκων αξιολόγησης" στην ελληνική οικονοµία κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Θ' , σ. 7191.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ι' , σ. 7776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, σχετικά µε την ακρίβεια
και τα "λουκέτα" στην αγορά κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8496.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την αµφισβήτηση της ελληνικής Αποκλειστικής
Οικονοµικής Ζώνης στο Καστελόριζο από τη Τουρκία κ.λπ.
τόµ. Ι' , σ. 8499.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το "Σύµφωνο για το Ευρώ", το νέο πακέτο µέτρων, την εκποίηση της
δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τον περιορισµό της συµµετοχής του Δηµοσίου
στη ΔΕΗ κάτω του 51% κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την εκποίηση του δηµόσιου πλούτου κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9570.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που θα
ενταχθούν στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. τόµ. ΙΔ' , σ.
11995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την υπογραφή του νέου µνηµονίου και τις συνέπειες
στον ελληνικό λαό. τόµ. ΙΔ' , σ. 11998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό
Οικονοµικών). τόµ. IH' , σ. 15881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. (Απαντήθηκε από τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών).
τόµ. IH' , σ. 15885.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας για τους ανέργους. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΘ' ,
σ. 16212.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνα-

σπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, σχετικά µε την προετοιµασία του Υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά. (Απαντήθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων). τόµ. ΙΘ' , σ. 16214.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις απόπειρες "τουρκοποίησης" της Θράκης. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. ΙΘ'
, σ. 16737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Ασφαλισης). τόµ. ΙΘ' , σ. 16739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την προστασία των ασφαλιστικών ταµείων από το
πρόγραµµα εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Κ' , σ. 17874.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των βαµβακοπαραγωγών για τις καταστροφές που υπέστησαν από το πράσινο σκουλήκι κ.λπ τόµ. Α' , σ. 92.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση του µηχανισµού ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ για την προµήθεια ζωοτροφών και τη στήριξη των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 335, τόµ.
Β’, σ. 1325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την περικοπή και
τη µεταφορά στον λεγόµενο δεύτερο πυλώνα του 50% των
άµεσων ενισχύσεων του καπνού κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας των αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη χαµηλή τιµή διάθεσης του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Β' ,
σ. 1328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των
τελικών τιµών πώλησης των αγροτικών προϊόντων κ.λπ.
τόµ. Β' , σ. 1631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης του Σπερχειού κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κάλυψη των
ζηµιών στο βαµβάκι από τον ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
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των προβληµάτων των βερικοκοπαραγωγών της περιοχής
Πορταριάς του Δήµου Νέων Μουδανιών Νοµού Χαλκιδικής
κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση ποιοτικού πριµ στους τευτλοκαλλιεργητές κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2404.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διακοπή σύµβασης του έργου "Κατασκευή Μουσείου Αγροτικής Κληρονοµιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο του Νοµού Βοιωτίας" κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Φράγµατος του Ασωπού κ.λπ. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4567.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των παραγωγών των πρώιµων κηπευτικών της περιοχής
Κουντούρας του Δήµου Σελίνου των Χανίων για τις ζηµιές
που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων ζαχάρεως, την πώλησή τους σε τουρκική τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
αµπελοκαλλιεργητών της Κορινθίας από τις καταστροφές
του 2009 κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον έλεγχο που
διενεργείται σε προϊόντα και τρόφιµα για την προστασία
των καταναλωτών στη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των βαµβακοπαραγωγών του Nοµού Κιλκίς για ζηµιές που
υπέστησαν από έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ.
5307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των κτηνοτρόφων εξαιτίας του κόστους
παραγωγής κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο των
δηµοτικών σφαγείων κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την οριοθέτηση
του Κτήµατος Μανωλάδος στο Νοµό Ηλείας τόµ. Θ' , σ.
7027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επέκταση του
καθεστώτος της Προστασίας Ονοµασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) "ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ" στην παραγωγή ελιάς του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7831.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ι' , σ. 8557.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατασκευή
του Φράγµατος του Τσικαλαριού στη Νάξο κ.λπ. τόµ. ΙΒ' ,
σ. 9581.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή α-

πό τους αγρότες της ειδικής υπέρ του ΕΛΓΑ ασφαλιστικής
εισφοράς. τόµ. ΙΓ' , σ. 10852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των διαδικασιών της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς. τόµ. ΙΕ' , σ. 12555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των αγροτών της Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις επιπτώσεις του
νέου νόµου του ΕΛΓΑ στους εργαζοµένους και τους αγρότες. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13491.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Άρτας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση της λιµνοδεξαµενής Χρυσοσκαλίτισσας στο Νοµό Χανίων. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13855.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων των νέων αγροτών.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου για τη χρήση ελληνικής ονοµασίας σε βρώσιµες
ελιές της Τουρκίας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14594.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή των
αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους αµπελουργούς που υπέστησαν ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΖ' , σ. 14595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΗ' , σ. 15234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους στόχους
και τις προτεραιότητες του Υπουργείου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος "Μείωση νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης" σε δηµοτικά διαµερίσµατα της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. IH' , σ. 15896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες. τόµ. ΙΘ' , σ.
16675.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αναδασµό
στην πεδιάδα του Μόρνου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και των επιπτώσεών του στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΙΘ' , σ. 17043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις
των αµπελουργών. τόµ. Κ' , σ. 17179.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάπτυξη της
καλλιέργειας φαρµακευτικών αρωµατικών φυτών. τόµ. Κ' ,
σ. 17398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκτιµήσεις των
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γεωπόνων για τα ποσοστά ζηµίας από τον παγετό του Δεκεµβρίου 2010 στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Κ' , σ. 17400.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις εξελίξεις στην υπόθεση της "SIEMENS". τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
προθέσεις της Κυβέρνησης για τον Ελληνικό Οργανισµό
Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13862.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των αλιέων Λέρου, Καλύµνου και Κω. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τους
πόρους του ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
φυγή Ελλήνων επαγγελµατιών από το Νοµό Σερρών στη
Βουλγαρία. τόµ. ΙΖ' , σ. 14602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάπτυξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στη Δυτική
Μακεδονία. τόµ. ΙΘ' , σ. 16237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
ακτοπλοϊκό αποκλεισµό των Παξών και των Διαποντίων
Νήσων. τόµ. Κ' , σ. 17170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα. τόµ. Κ' ,
σ. 17172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
σήµανση και την προώθηση ελληνικών προϊόντων. τόµ. Κ' ,
σ. 17533.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,σχετικά µε την επίλυση του θέµατος της δροµολόγησης οχηµαταγωγών
πλοίων στο Νοµό Χανίων. τόµ. Κ' , σ. 17536.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την πορεία εργασιών στο Γενικό Κατάστηµα Κράτησης
Νικηφόρου Δράµας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 88.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, το δικαίωµα παρέµβασης
του ελληνικού κράτους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίκη έντεκα ανηλίκων που κατηγορούνται µε βάση τον
"τροµονόµο" στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2351.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις καθυστερήσεις στην ανακοίνωση αποτελεσµάτων των
πρόσφατων Εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Δ'
, σ. 2772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Μακεδονίας µε έδρα
την Καβάλα. τόµ. IH' , σ. 16096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόφαση του Πρωτοδικείου Λαµίας για την ίδρυση
συλλόγου σπουδαστών στο ΤΕΙ Λαµίας. τόµ. ΙΘ' , σ. 17038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού. τόµ. ΙΘ' , σ. 17116.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των µισθοδοτούµενων
στο δηµόσιο τοµέα. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΗ' , σ. 15939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εργασιακή εφεδρεία. τόµ. ΙΘ' , σ. 16788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των µισθοδοτούµενων
στο δηµόσιο τοµέα. τόµ. Κ' , σ. 17534.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 19ης Μονάδας Επιστρατεύσεως (M.E.) από την Πιερία στη Βέροια κ.λπ. τόµ.
Α' , σ. 174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση τµήµατος βάσης
του Πολεµικού Ναυτικού για τη δηµιουργία Ισλαµικού Τεµένους κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, κ.λπ. τόµ. Β' , σ.
1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής 'Αµυνας, σχετικά µε το Μετοχικό Ταµείο Στρατού κ.λπ.
τόµ. Β' , σ. 1032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής 'Αµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το µέλλον της εταιρείας και των θέσεων απασχόλησης στην Ηλεκτροµηχανική Κύµης κ.λπ.
τόµ. Γ' , σ. 2397.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την οικονοµική απαξίωση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις ασκήσεις καταστολής πλήθους
των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5621.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη βιωσιµότητα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων. τόµ. Η' , σ. 6514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την ανάθεση καθηκόντων αστυνόµευσης στις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΓ' , σ. 11334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το Ναυπηγείο Σκαραµαγκά. τόµ.
ΙΕ' , σ. 12689.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την υλοποίηση της Σύµβασης Οτάβα για την καταστροφή των ναρκών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το στρατόπεδο "Παπαφλέσσα"
στην Καλαµάτα. τόµ. IH' , σ. 16090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα.
τόµ. ΙΘ' , σ. 16688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο.
τόµ. ΙΘ' , σ. 17112.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί εφαρµογής
εργασιακής εφεδρείας σε Επαγγελµατίες Οπλίτες και της
µαταίωσης της άσκησης "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ". τόµ. Κ' , σ.
17996.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης για
τη δηµόσια δήλωση του επί των εξωτερικών συµβούλου της
Άγκυρας κ. Καλίν κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ονοµασία του κρατιδίου των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και οφειλών προς τη Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, την παρέµβαση της χώρας µας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3806.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καταστροφή µνηµείων του ελληνικού
πολιτισµού, την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Σκόπια κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4792.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό κράτος κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις και την ενηµέρωση αναφορικά µε τα πυρηνικά εργοστάσια Κοζλοντούι και
Μπέλενε στη Βουλγαρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν περί διάνοιξης νέας διώρυγας παράλληλης
προς τα Στενά. τόµ. ΙΓ' , σ. 11411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για την ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου περί συναντήσεων Ελλάδας - Σκοπίων για θέµατα που άπτονται της επίλυσης του ονόµατος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκράτια της Μακεδονίας τόµ. Κ' , σ. 17387.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στην προβλήτα ΙΙ του Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους Αγροτικούς Γυναικείους Συνεταιρισµούς κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιδότηση
του κόστους εργασίας στους Νοµούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη ρύθµιση
χρεών για τους αγρότες έως το τέλος του χρόνου κ.λπ. τόµ.
Β' , σ. 877.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση
των απολύσεων των εργαζοµένων στην "COCA COLA 3E"
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
οικογενειακών ιατρών και ιατρών λοιπών ειδικοτήτων στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή
µέτρων για την αναστολή πληρωµών των δανείων από τους
ανέργους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις
στην Olympic Handling του Οµίλου MIG στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1761.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το πρόγραµµα ανέγερσης εργατικών κατοικιών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2337.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη στήριξη της
τιµής του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις ακατοίκητες
εργατικές κατοικίες του οικισµού «Πάτρα XIV» κ.λπ. τόµ. Γ'
, σ. 2408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
"ΚΟΥΝΣΤΟΦ Α.Ε" στο Ωραιόκαστρο του Νοµού Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στην πολυεθνική
"PRAKTIKER" κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο ΙΚΑ Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
3731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υπογραφή
επιχειρησιακής σύµβασης στη γαλακτοβιοµηχανία "ΝΕΟΓΑΛ" στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
των παραρτηµάτων του ΙΚΑ Άργους Ορεστικού, Καστοριάς
και Δεσκάτης Γρεβενών κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις αγροτικές συντάξεις κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα καταστήµατα
της "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε." στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
4098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τον διαχειριστικό έλεγχο των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4870.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
του Τοπικού Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)
Θηβών κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα αναξιοποίητα κονδύλια για την κατάρτιση των ανέργων κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το σχεδιασµό
για αποµάκρυνση του ΙΚΑ από το Καµατερό κ.λπ. τόµ. Η' ,
σ. 6366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
επιτυχόντων στην ΑΤΕ, στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,σχετικά µε τις απολύσεις
και τις µειώσεις µισθών στον όµιλο ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. Θ' , σ.
7022.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,σχετικά µε την υλοποίηση
των δεσµεύσεων του ΟΕΚ για τα στεγαστικά προγράµµατα
κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου
"ΦΙΛΚΕΡΑΜ" στη Θεσσαλονίκη, την ανάκληση της απόφασης διαθεσιµότητάς τους κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7200.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την περικοπή
επιδοµάτων ανεργίας κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ κ.λπ.
τόµ. Θ' , σ. 7202.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο κατασκευής κουφωµάτων "ΠΛΑΙΣΙΟ" στη Σίνδο του Νοµού
Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συναντήσεις ΣΕΠΕ-ΣΕΒ κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη συγχώνευση
υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ Καµατερού και Άνω Λιοσίων
κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη
προσλήψεως ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα κέντρα υγείας και στο τοπικό ιατρείο του ΙΚΑ
της περιοχής Κουφαλίων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9054.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Πτηνοτροφικό
Συνεταιρισµό Άρτας κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους επαγγελµατίες µε οφειλές προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) κ.λπ.
τόµ. ΙΒ' , σ. 9870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης των
εργαζοµένων. τόµ. ΙΓ' , σ. 10763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην "ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ
ΑΕ". τόµ. ΙΓ' , σ. 10765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υπερτιµολόγηση των ιατρικών προϊόντων από το ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ' , σ.
10849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Βόλου. τόµ. ΙΓ' , σ. 11349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΔ' , σ. 11465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπι-
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ση των προβληµάτων στον οικισµό του ηλιακού χωριού
Πεύκης. τόµ. ΙΔ' , σ. 11467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διατήρηση
του παραρτήµατος του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
στη Θήβα. τόµ. ΙΔ' , σ. 11930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εξαίρεση
των µικροξενοδόχων από την καταβολή εισφορών προς τον
Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιχορήγηση Καταναλωτικών Οργανώσεων από το ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 13858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την άρνηση
συνταγογράφησης από µη συµβεβληµένους ιατρούς σε βιβλιάρια του ΟΠΑΔ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιβολή
φόρων στις ιατρικές επιχειρήσεις για ανείσπρακτα ποσά
του έτους 2010. τόµ. ΙΖ' , σ. 14597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ. τόµ. ΙΖ' , σ. 14670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ). τόµ. ΙZ' , σ. 14961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πληρωµή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοτάξιο Αµβρακίας-Ακτίου. τόµ. ΙZ' , σ. 14963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη θέση του Υπουργείου για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας από τα
φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών "Interlingua". τόµ. ΙZ' , σ.
14965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων µεταναστών µέσω του ΙΚΑ. τόµ. ΙΘ' , σ.
16672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την παρακράτηση από τις συντάξεις Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων. τόµ. ΙΘ' , σ. 16751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιβολή αναδροµικής παρακράτησης κατά τις πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑΔ.
τόµ. ΙΘ' , σ. 17111.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις περικοπές
των αναπηρικών συντάξεων και των επιδοµάτων προς τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Κ' , σ. 17167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) από µικροξενοδόχους.
τόµ. Κ' , σ. 17169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή

της Διαιτητικής Απόφασης του Οργανισµού Μεσολάβησης
Εργατικών Διαφορών (ΟΜΕΔ) από τους ξενοδόχους της
Κέρκυρας τόµ. Κ' , σ. 17392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος του ΟΑΕΔ στους εργαζόµενους της εταιρείας
"Πετζετάκις Α.Ε.". τόµ. Κ' , σ. 17394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην εταιρεία "Αλυκές Μεσολογγίου Α.Ε.". τόµ. Κ' , σ. 17396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης των ιατρών και των χώρων υγείας του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας
Σωµατείου
Ελλήνων
Ηθοποιών
(Τ.Α.Σ.Ε.Η.). τόµ. Κ' , σ. 17840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους της επιχείρησης ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. τόµ. Κ' , σ. 17841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της βιοµηχανίας ΑΒΕΞ στην Πάτρα. τόµ. Κ' , σ. 17843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη σχέση των
µη κυβερνητικών οργανώσεων και των προγραµµάτων απασχόλησης ανέργων. τόµ. Κ' , σ. 17872.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους
συµβασιούχους εργαζόµενους του Δήµου Τρικκαίων. τόµ.
ΙΘ' , σ. 17044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα τέκνα των αλλοδαπών στους Δηµοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Δήµου Αθηναίων.
τόµ. ΙΘ' , σ. 17046.
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προν τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τη διασφάλιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών όλο το χρόνο
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τους αέριους ρύπους των
πλοίων στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την
κατοχύρωση από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. των δικαιωµάτων των
ναυτικών στην προκήρυξη διαγωνισµού για τον πλειστηριασµό της εταιρείας G.A. Ferries, κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1465.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους
Έλληνες ναυτικούς. τόµ. Γ' , σ. 2176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, την εφαρµογή των
περιοριστικών µέτρων για ψάρεµα µε µηχανότρατα κ.λπ.
τόµ. Ε' , σ. 4085.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τα
ναυτεργατικά δικαιώµατα κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6530.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τα
προβλήµατα στην πραγµατοποίηση του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού για τους σπουδαστές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8509.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την
τροποποίηση του εγκεκριµένου master plan Λινοπεραµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης µε τα νήσια του Αιγαίου.
τόµ. ΙΓ' , σ. 10759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την ανέλκυση του ναυαγίου του "Sea Diamond" από το λιµάνι της
Σαντορίνης. τόµ. ΙΓ' , σ. 10898.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
υλοποίηση των προγραµµάτων του Ταµείου Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) κ.λπ.
τόµ. Α' , σ. 333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αξιοποίηση της "Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε."(ΜΟΔ) κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
336.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
πορεία υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Εθνικού
Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς και της
Εθνικής Χαρτοθήκης, κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εφαρµογή του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90Α) περί απλοποίησης
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
αυξήσεις στις τιµές των ζωοτροφών, λιπασµάτων και καυσίµων για τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη διευκόλυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δάνεια
προς το ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
αιτίες και τις επιπτώσεις από τον υψηλό πληθωρισµό κ.λπ.
τόµ. Δ' , σ. 2769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
επανεξέταση των κριτηρίων ενίσχυσης των περιφερειών,
των νοµών και ειδικότερα της Βοιωτίας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4511.
Συζήτηση ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων για τη στήριξη και ανάπτυξη του Ιδιωτικού τοµέα. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
καθυστέρηση µετεγκατάστασης των κατοίκων των χωριών
του Νοµού Γρεβενών που επλήγησαν από το σεισµό του
1995 κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
χιονοδροµικό κέντρο Παρνασσού κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αποπεράτωση δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στη Σαλαµίνα κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάγκη κατασκευής της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας
και της συνδετήριας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αύξηση των λουκέτων στις ελληνικές επιχειρήσεις. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8736.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την Ασφαλιστική Εταιρεία "ΑΣΠΙΣ"
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 94.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της
Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις για τη µείωση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προστασία των χαµηλόµισθων, των
ανέργων, των συνταξιούχων κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον περιορισµό της ρευστότητας από
τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θωράκιση της κινητής και ακίνητης
δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
αύξηση του ιδιωτικού χρέους της χώρας µας, για την αναθέρµανση της αγοράς κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1467.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις στην ΑΤΕ
Bank κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγορά της "ΕΛΒΙΖ Α.Ε." από την
ΑΒΓΗ "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.", τη στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας της Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πιθανή κατάργηση των ΔΟΥ Τυρνάβου της Αγιάς, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάταξης των
ΔΟΥ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων,
την εξαίρεση καταβολής ΦΠΑ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2347.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σύµφωνο Ρευστότητας µε τις Τράπεζες κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη βιοµηχανία "Ζωοτροφές Δωδώνης"
πρώην ΕΛΒΙΖ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2455.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ειδική εισφορά των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της ΔΟΥ Καρύστου
κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3730.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µη κατάργηση της ΔΟΥ Κρανιδίου.
τόµ. Ε' , σ. 3843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των παραγωγών των
λαϊκών αγορών κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραγραφή ανείσπρακτων χρεών
προς το Δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηλώσεις περί αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξέλιξη της υπόθεσης φοροδιαφυγής και διακίνησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποθέµατα της Ελλάδας σε χρυσό
κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σχέδιο λύσης του χρέους των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, το Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό
κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αποκρατικοποιήσεις συνολικής αξίας 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5767.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις µειώσεις αποδοχών στο Δηµόσιο
και στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της Κτηµατικής Υπηρεσίας Λευκάδος κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάµειξη πετρελαίου κίνησης µε
φωτιστικό πετρέλαιο, λάδι µηχανής ή αντιπαγωτικά για τη
λειτουργία µηχανών και οχηµάτων κατά τη χειµερινή περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6117.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για
συγχώνευση µε την Alpha Bank κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6125.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη Δανειακή Σύµβαση. τόµ. Η' , σ.
6525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον της Αγροτικής Τράπεζας
κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάρθωση-ιδιωτικοποίηση τραπεζών, την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων τραπεζοϋπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου που αναφέρονται στην πώληση αποθέµατος χρυσού και απώλεια
περιουσιακών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.
τόµ. Θ' , σ. 7205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για νοµοθετική ρύθµιση περί δυνατότητας καταπολέµησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη συγχώνευση τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ι' ,
σ. 8171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση έκτασης γης στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8507.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων
στα Μουδανιά και τη Βουρβουρού Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Ι' ,
σ. 8568.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας σε
τηλεοπτική σειρά κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αποζηµιωτικές αξιώσεις του ελληνικού δηµοσίου στις υποθέσεις οµολόγων, "SIEMENS", Βατοπεδίου και υποβρυχίων κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9588.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη πώληση της Συνεταιριστικής Ελληνικής Καπνοβιοµηχανίας (ΣΕΚΑΠ) στην Τουρκική Τράπεζα "ZIRAAT BANK". τόµ. ΙΓ' , σ. 10766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία των εσόδων, τη φορολογική µεταρρύθµιση και το ύψος των επιπρόσθετων µέτρων.
τόµ. ΙΓ' , σ. 10906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις διαδικασίες επιστροφής του ολυµπιακού ακινήτου στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ' , σ. 11151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον καταλογισµό δαπανών σε ΟΤΑ.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Ολυµπιακού Ακινήτου στο Ολυµπιακό Χωριό και την εµπλοκή του στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ' , σ. 11340.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την "αξιοποίηση" της περιοχής της
πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ' ,
σ. 11342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων στη χώρα µας. τόµ. ΙΔ' , σ. 11464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση του δηµόσιου πλούτου
στη Χαλκιδική. τόµ. ΙΔ' , σ. 11933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόσθετα φορολογικά βάρη από
την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων. τόµ. ΙΔ' , σ.
12189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των λιµνοθαλασσών της
Βόρειας Εύβοιας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης "ΛΑΡΚΟ". τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας "Παρόν"
για το αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το "Πόθεν Έσχες" για τις καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό και το εσωτερικό. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση δηµοσίων οργανισµών και
φορέων. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών των επιχειρήσεων µε
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη συγκρότηση των επιτροπών καθορισµού αιγιαλού και παραλίας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή ειδικού φόρου στα απλά ενδύµατα, εξαρτήµατα και άλλα είδη από γουνοδέρµατα. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία της ασκούµενης οικονοµικής
πολιτικής. τόµ. IH' , σ. 15890.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από τις αθλητικές οµοσπονδίες και τους εποπτευόµενους φορείς της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού και του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού. τόµ. ΙΘ' , σ. 16670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου και πάταξης
του παρεµπορίου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις περικοπές στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. τόµ. Κ' , σ. 17173.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών κεφαλαίων στην Ελβετία. τόµ. Κ' , σ. 17478.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων σε λύκεια του Νοµού Αχαϊας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 87.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του προβλήµατος της στέγασης όλων των φοιτητών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
καθεστώς απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που θα πληρώνονται από το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποσπάσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στις Αθλητικές Οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ποµακική γλώσσα και τη γλώσσα των Ροµά κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα ερευνητικά κέντρα
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων κ.λπ.
τόµ. Β' , σ. 868.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
φαινόµενο του παραεµπορίου στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Χώρας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παιδαγωγικές σχολές
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1030.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
συµβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πληρώνονται µε το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
µετεγκατάσταση του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1461.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
αλλαγές στο δικαίωµα µετεγγραφής των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. Γ' , σ. 2068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
θεσµό των µουσικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2406.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
µεταφορά µαθητών Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης
(ΤΑΔ) κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη δηµιουργίας τµήµατος υποδοχής στο Γυµνάσιο των
Ανωγίων και τη στελέχωση της Μαθητικής Εστίας κ.λπ. τόµ.
Δ' , σ. 2707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατασκευή µουσουλµανικού τεµένους στο Βοτανικό κ.λπ.
τόµ. Ε' , σ. 3743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την υποστήριξη της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
διώξεις σαράντα εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών, τριών γιατρών και δύο γονέων κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, τα προβλήµατα στη
λειτουργία τους κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β' κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και
Ναυτικών Λυκείων για την εισαγωγή στα ΤΕΙ και λοιπές
σχολές στο Ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στο έκτακτο προσωπικό
των ΤΕΙ και τους διδάσκοντες 407 των πανεπιστηµίων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
συγχώνευση σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατάληψη της Νοµικής Σχολής Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναστολή των σχολικών πρωταθληµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
συγχώνευση των σχολικών µονάδων κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την άρνηση απόσπασης εκπαιδευτικού κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ.
5239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διακοπή των µεταφορών των µαθητών πρωτοβάθµιας και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
συγχωνεύσεις των Γυµνασίων στο Νοµό Κοζάνης κ.λπ. τόµ.
Ζ' , σ. 5242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών
Σχολών (ΕΠΑΣ) κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισµού του Ελληνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
τόµ. Θ' , σ. 7019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,σχετικά µε την
περικοπή χρηµατοδότησης του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
νοµοθετική ρύθµιση για ισότιµη µεταχείριση του ειδικού και
βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού, της Ειδικής Αγωγής µέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα κ.λπ. τόµ. Θ' , σ.
7026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των ΤΕΙ της
χώρας κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις
ελλείψεις σε καθηγητές ιταλικών και ισπανικών στα γυµνάσια της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7836.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάθεση της έρευνας από το Υπουργείο σε ξένη ιδιωτική εταιρία κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη στελέχωσης των Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης των µαθητών κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναβάθµιση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας
κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
δίδακτρα στα ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
9045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
προθέσεις του Υπουργείου για το κλείσιµο του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου κωφών Αµπελοκήπων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
9486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επιµήκυνση του χρόνου αναµονής για πρόσληψη των εκλεγµένων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9490.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
περικοπή των δωρεάν συγγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
αλλαγές στο "Νέο Λύκειο". τόµ. ΙΒ' , σ. 9878.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολικών µονάδων του
Νοµού Κορινθίας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την κατάργηση του Τµήµατος Οινολογίας στο ΤΕΙ Δράµας.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
Πανεπιστήµιο της Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΙΔ' , σ. 11937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον
κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του ΤΕΙ Σερρών. τόµ.
ΙΔ' , σ. 12002.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανανέωση της ισχύος του ΠΔ 123/84 περί του διδακτικού
και ερευνητικού προσωπικού στα ΑΕΙ. τόµ. ΙΔ' , σ. 12005.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του έκτακτου προσωπικού
του ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ. ΙΔ' , σ. 12007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας από την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
µέλλον των ερευνητικών κέντρων της χώρας µας. τόµ. ΙΣΤ'
, σ. 13489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
καταβολή των δεδουλευµένων στους καθηγητές των δηµοσίων ΙΕΚ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
Πανεπιστήµιο της Δυτικής Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του Εθνικού Ιδρύµατος
Νεότητας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14599.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάκληση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. τόµ. ΙΖ' , σ. 14695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου Χανίων. τόµ. ΙZ' , σ. 14967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
νέες εργασιακές σχέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση. τόµ. IH'
, σ. 16095.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βιου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την

αναστολή της εξεταστικής περιόδου στα πανεπιστήµια. τόµ.
ΙΘ' , σ. 16239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
στέγαση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΘ' ,
σ. 16749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
διδακτικό προσωπικό στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΘ'
, σ. 16790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
νοµοθετική ρύθµιση για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών
µε σοβαρές αναπηρίες. τόµ. ΙΘ' , σ. 17040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών και την
εφαρµογή του ν. 3966/2011. τόµ. ΙΘ' , σ. 17041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,σχετικά µε την καθυστέρηση της παράδοσης των σχολικών βιβλίων. τόµ. Κ' , σ.
17471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. Κ' , σ.
17473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών και την εφαρµογή του Ν. 3699/2011. τόµ. Κ' , σ. 17474.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για αναδροµική επιστροφή µισθών από τους υπαλλήλους του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων. τόµ. Κ' , σ. 17476.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών µε αναπηρία. τόµ. Κ' , σ. 17539.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την άρση αναδάσωσης από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
Αττικής στη θέση "Μαύρο Βουνό" Περιφέρειας Γραµµατικού
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 89.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου αλιευτικών σκαφών στην περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου των Βορείων Σποράδων κ.λπ., τόµ. Α' , σ. 97.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ανάπλαση των εξακοσίων πενήντα στρεµµάτων στη Δραπετσώνα κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τον εντοπισµό καρκινογόνων ουσιών στο νερό στην περιοχή των
Οινόφυτων, τη µόλυνση του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και στην Πάτρα κ.λπ.
τόµ. Α' , σ. 299.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη µετατροπής της Λιµενοβιοµηχανικής Ζώνης
Δραπετσώνας-Κερατσινίου σε πάρκο πρασίνου, την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία του Υµηττού και τη δηµιουργία νέου οδικού
άξονα κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού κ.λπ.
τόµ. Α' , σ. 822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη Δασική Πολιτική της χώρας κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα κοιτάσµατα πετρελαίου στο Ιόνιο Πέλαγος κ.λπ. τόµ. Β' ,
σ. 1753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον έλεγχο των ποσοτήτων πετρελαίου στον Πρίνο κ.λπ.
τόµ. Δ' , σ. 2703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το µέλλον των επενδύσεων των αγροτών της Κρήτης σε φωτοβολταϊκά συστήµατα κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διακίνηση των επικίνδυνων νοσοκοµειακών αποβλήτων,
τις αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την έκδοση οικοδοµικής άδειας στο Πόρτο Καρράς για την
κατασκευή πολυτελών κατοικιών κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αύξηση των τιµολογίων της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
3745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τιµολογιακή πολιτική της ΔΕΗ κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης χρωµίου στην
περιοχή Σιντριβάνι στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
4083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε

την ανακατανοµή των ποσοτήτων για την παραγωγή βιοντίζελ κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις µελέτες που διενεργήθηκαν για τις ενεργειακές πηγές
της Ελλάδας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4521.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διαδικασία αδειοδότησης για τα υφιστάµενα δικαιώµατα
χρήσης νερού κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού-Λεωφόρου Αλεξάνδρας και
το γήπεδο ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του Δήµου Περάµατος στις ετήσιες επιδοτήσεις
για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την µαταίωση της κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6518.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τήρηση των προβλεπόµενων ρυθµίσεων του ν.
3851/2010 για την κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών επαγγελµατιών αγροτών κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6520.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την ίδρυση της ΕΠΑ (Εταιρία Παροχής Αερίου) Κεντρικής Μακεδονίας, µε
έδρα τις Σέρρες κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εξασφάλιση νερού ασφαλούς προέλευσης για το Δήµο
Μεσσαπίων σε συνεργασία µε την ΕΥΔΑΠ κ.λπ. τόµ. Θ' , σ.
7254.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον έλεγχο περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας πυρηνελαιουργείου στη Βασιλική Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον κίνδυνο επιδείνωσης των εξελίξεων στους πυρηνικούς
σταθµούς Φουκοσίµα κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών στην περιοχή του Μαινάλου του Νοµού Αρκαδίας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δηµιουργία µεγάλης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε
καύση φυσικού αερίου στην περιοχή της Χαλυβουργικής
κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µόλυνση ποταµιών µας από το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το τελικό πόρισµα των επιθεωρητών περιβάλλοντος για την
εταιρεία "Πόρτο Καρράς Α.Ε." κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9047.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ίση µεταχείριση των κυνηγετικών συλλόγων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον
Όµιλο Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προώθηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την εξόρυξη
χρυσού και άλλων µεταλλευµάτων. τόµ. ΙΓ' , σ. 11153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για τα µικρά υδροηλεκτρικά
έργα. τόµ. ΙΓ' , σ. 11344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. ΙΓ' , σ.
11348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων. τόµ. ΙΔ' , σ.
11472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εξάρθρωση των κυκλωµάτων νοθείας στα καύσιµα. τόµ.
ΙΔ' , σ. 11941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών φωτοβολταϊκών στο Νοµό Λακωνίας.
τόµ. ΙΔ' , σ. 12009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις λατοµικές επιχειρήσεις της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. ΙΔ'
, σ. 12190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θέση του Υπουργείου στο ζήτηµα του Αχελώου και των
λιγνιτικών κοιτασµάτων της επαρχίας Ελασσόνας. τόµ. ΙΣΤ'
, σ. 13892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13894.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη της συνοικίας "Η" στο σχέδιο πόλεως της Χαλκίδας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απορρύπανση και την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του βοιωτικού Ασωπού. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση και τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου της
χώρας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14160.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Πηνειού ποταµού. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση των γεωθερµικών κοιτασµάτων στην περιοχή της Φθιώτιδας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα προβλήµατα που προέκυψαν στην περιοχή του Πλαταµώνα από την υλοποίηση των έργων υποδοµών. τόµ. ΙΖ' , σ.
14697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών του Νοµού
Ηλείας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την υπαγωγή της περιοχής της Μάνης στο νοµικό καθεστώς
του άρθρου 62, ν. 998/1979. τόµ. ΙΘ' , σ. 16744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µετεγκατάσταση του οικισµού της Μαυροπηγής στην Κοζάνη λόγω της επέκτασης των ορυχείων της Δ.Ε.Η. τόµ. ΙΘ'
, σ. 16787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στις
εργολαβίες της ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ' , σ. 17119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Ρυθµιστικό Σχέδιο Βόλου και το Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήµατος Βόλου.
τόµ. Κ' , σ. 17876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προώθηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην
περιοχή Πόρτο Λάφια της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. Κ' , σ.
17990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να επιστρέψει
στην εταιρεία "Χρυσωρυχεία Θράκης" την εκµετάλλευση
του κοιτάσµατος χρυσού στο Πέραµα Θράκης. τόµ. Κ' , σ.
17992.
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε
τον αναπτυξιακό νόµο, την πορεία του ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β' ,
σ. 1405.
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού σχετικά µε τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων 2013 κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 96.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τον Οργανισµό Προβολής
Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ) κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 241.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναγγελία της εξόφλησης χρεών του ΕΟΤ µέχρι το τέλος του 2010 κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του κά-
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µπινγκ του ΕΟΤ στην Παραλία Σκοτίνα Πιερίας κ.λπ. τόµ.
Β' , σ. 873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στον πολιτισµό κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1332.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εγγραφή των κονδυλίων για τους Μεσογειακούς Αγώνες στον προϋπολογισµό
του 2011 κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το Ολυµπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου στα κολυµβητήρια ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ και ΕΘΝΙΚΟ
της Θεσσαλονίκης, κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εξαίρεση αρχαιολόγων
από τις περιοριστικές διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του
Π.Δ. 164/2004 (εικοσιτετράµηνο) κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2444.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µουσικών σχολείων της χώρας κ.λπ. τόµ. Δ' ,
σ. 2710.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εµπορική εκµετάλλευση του χώρου του τέως ανατολικού αερολιµένα Αθηνών από τη ΔΕΘ ΑΕ κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 4087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Μουσείου Θεόφιλου στην Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις εργασίες αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πολιτική καταπολέµησης του ντόπινγκ, τα προβλήµατα του Εθνικού Συµβουλίου
Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ.
5770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πολιτιστική και τουριστική αναβάθµιση του λιµανιού της Ζέας κ.λπ. τόµ. Η' , σ.
6369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8438.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το πρόγραµµα χορηγιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα περιφερειακά ραδιοτηλεοπτικά µέσα
κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάσωσης
και συντήρησης της κατοικίας του Κωστή Παλαµά κ.λπ. τόµ.
Ι' , σ. 8560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αύξηση βίας στο χώρο
του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση από τον ΕΟΤ
ειδικού σήµατος λειτουργίας σε τουριστικές επιχειρήσεις µε
πολεοδοµικές υπερβάσεις που τακτοποιήθηκαν µε το
ν.3843/2010 κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτι-

σµού και Τουρισµού, σχετικά µε το κλείσιµο γραφείων του
ΕΟΤ στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις από
το Υπουργείο Πολιτισµού και τον ΟΠΑΠ κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την
ΕΡΤ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταχώρηση του Βωµού των Δώδεκα Θεών και του Ελέους, τη συνέχιση των έργων στη γραµµή ΗΣΑΠ στο Θησείο κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ.
10643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εφαρµογή του διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των µουσείων της χώρας µας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση άδειας στην
ΠΑΕ-ΟΦΗ. τόµ. ΙΕ' , σ. 12563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη µεταφορά της ποδοσφαιρικής έδρας και τη συγχώνευση της ΠΑΕ Α.Ο. Καβάλας µε την ΠΑΕ Ηρακλής. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13260.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανάπτυξη του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13262.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ακολουθούµενη πολιτική για την
ενίσχυση των εδρών Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13650.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών της χώρας µας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις κρατικές σκηνές και τις
συλλογικές συµβάσεις που ισχύουν σ' αυτές. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
14165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λειτουργία κάµπινγκ
στην περιοχή της Σκιάθου. τόµ. ΙZ' , σ. 14956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τροποποίηση του ν.
3498/2006 που αφορά στην ιδιοκτησία αναγνώρισης των
ιαµατικών πηγών ιδιοκτησίας της Εταιρείας "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.)". τόµ. ΙZ' , σ. 14958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την απόφαση της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για τις οµάδες του
Ολυµπιακού Βόλου και της Καβάλας. τόµ. IH' , σ. 15893.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναβάθµιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. τόµ. ΙΗ' , σ. 15937.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή σε διαµερίσµατα των Αθηνών που διαµένει µεγάλος αριθµός αλλοδαπών κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 99.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την περικοπή πενθηµέρων
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και νυχτερινών απολαβών για το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1628.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πρόσθετη περικοπή αµοιβών στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διαφυγή του στελέχους
της "SIEMENS" Φολκ Γιουνγκ στη Γερµανία κ.λπ. τόµ. Γ' ,
σ. 2127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού της Αγροφυλακής στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης
των υπηρεσιών προστασίας του πολίτη κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Αστυνοµίας στα συλλαλητήρια της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Δ' , σ.
2715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης µε την κατασκευή φράκτη στον Έβρο.
τόµ. Ε' , σ. 3802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επέµβαση των ΜΑΤ στο
Οβριόκαστρο Κερατέας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί της ΕΥΠ κ.λπ. τόµ. Ε'
, σ. 4022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε' ,
σ. 4024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάληψη της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη Συµφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας για την επανεισδοχή των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης µηχανικών αυτοκινήτων και υλικών επισκευής στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος
(Υ.Τ.Ε.Β.Ε.) κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Νοµό Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Ζ'
, σ. 5705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη σύλληψη των παρανόµων
αλλοδαπών κατά τη µεταφορά τους από τη Νοµική Σχολή
στο Μέγαρο "ΥΠΑΤΙΑ" κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη σχέση λαθροµεταναστών
και "αντιρατσιστικών" οργανώσεων κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία
στην Κερατέα κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6632.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη λειτουργίας της
Ακτοφυλακής στα νότια παράλια της Κρήτης. τόµ. Θ' , σ.
7199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις δαπάνες του Υπουργείου
για ενοίκια στέγασης των υπηρεσιών του κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια Αττικής. τόµ. Ι'
, σ. 8564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αναξιοκρατία στην Ελληνική Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής στον Βοτανικό εξαιτίας
παράνοµων δραστηριοτήτων των Αθιγγάνων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8852.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατ’ εξαίρεση πραγµατοποίηση ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάµηνης αναβολής αποµάκρυνσης στις χώρες καταγωγής τους κ.λπ. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απέλαση των λαθροµεταναστών απ’ όλη τη χώρα,
την καταστολή της µεταναστευτικής εισροής κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 9043, 9045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το καθεστώς ανοχής και τη
σύσταση επιτροπής για τους λαθροµετανάστες του Μεγάρου
"ΥΠΑΤΙΑ" κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή µαζικής εισόδου παρανόµων µεταναστών κ.λπ.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της
λαθροµετανάστευσης στην Ηγουµενίτσα. τόµ. ΙΑ' , σ. 9483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας
στα γήπεδα, το οικονοµικό κόστος για την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9643.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επανεξέταση του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας στις διαδηλώσεις, την εγκληµατικότητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10847.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη µαζική αναβολή αποµάκρυνσης των λαθροµεταναστών της «Υπατίας». τόµ. ΙΓ' , σ.
10908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Κράτησης και Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών στο παλιό Αεροδρόµιο Ελληνικού. τόµ. ΙΓ' , σ. 11335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΔ' , σ. 11470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργεί-
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ου για δηµιουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη
Σπάρτη. τόµ. ΙΔ' , σ. 11931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας και πυρασφάλειας στο Νοµό Κεφαλληνίας - Ιθάκης. τόµ. ΙΕ' , σ. 12560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. τόµ. ΙΕ' , σ. 12561.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στη Δυτική Αττική. τόµ. ΙΕ' , σ.
12692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικόπτερου στο Νοµό Χανίων.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας στην Αττική. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εξέλιξη των ερευνών για
την τροµοκρατική οργάνωση "ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ".
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την είδηση της σύλληψης
µεταναστών στον Αερολιµένα Αθηνών. τόµ. ΙΖ' , σ. 14694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον αποκλεισµό συµβασιούχων πυροσβεστών από το ν.3938/2011. τόµ. IH' , σ. 16098.
Συζήτηση δύο (2) συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις καταλήψεις των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΘ' , σ. 17032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. τόµ. Κ' , σ.
17389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις τροµοκρατικές επιθέσεις
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Κ' , σ. 17391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
προστασία των µικρών παιδιών και εφήβων που επαιτούν
σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. τόµ. Κ' , σ. 17537.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη θέσπισης κανόνων για τις δηµόσιες συναθροίσεις. τόµ. Κ' , σ. 17846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο. τόµ. Κ' , σ. 17848.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάργηση
του Νοσοκοµείου Μολάων κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλλιθέα, την επαναλειτουργία της
Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 235.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη απαγόρευση του καπνίσµατος κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 236.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση του ΕΣΥ από την δωρεάν περίθαλψη παράνοµων µεταναστών κ.λπ, σελ. τόµ. Α' , σ. 302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα
πλήρωσης κενής θέσης ιατρού δηµόσιας υγείας ΕΣΥ στη
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού στα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ενίσχυση
του ιατρικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την µεταφορά της
Παθολογικής Κλινικής στη νέα πτέρυγα του νοσοκοµείου "
Άγιος Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων λειτουργίας στο Νοσοκοµείο "Αγία Όλγα" κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα
επαρκούς ενηµέρωσης και επαρκών µέτρων προφύλαξης
για τον ιό του HIV/AIDS στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β' , σ.
1411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
του Β' Νοσοκοµείου " Άγιος Παύλος" της Θεσσαλονίκης ως
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1463.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έγκαιρη επικαιροποίηση των ενδείξεων των αντικαρκινικών φαρµάκων. τόµ. Β'
, σ. 1503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των κρουσµάτων ελονοσίας σε αλλοδαπούς στην περιοχή
της Σκάλας του Νοµού Λακωνίας κ.λπ τόµ. Β' , σ. 1758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νέο Υγειονοµικό Χάρτη της χώρας, την υποβάθµιση των Νοσοκοµείων
κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόµατος στους οµογενείς της Βορείου Ηπείρου κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Θηβών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα βιβλιάρια υγείας των εικαστικών καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2178.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ. τόµ.
Γ' , σ. 2395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Αµφιλοχίας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ.
Δ' , σ. 2705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης Αγροτικών Ιατρών στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νοσοκοµείο
Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε' , σ.
4015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νεογνών στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ.
τόµ. Ε' , σ. 4100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση
των µονάδων µεταµοσχεύσεων µεγάλων νοσοκοµείων της
χώρας µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
πτέρυγας των Χανσενικών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων
Παθήσεων "Αγία Βαρβάρα" κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4519.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του Δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στους Δήµους της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 κ.λπ.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στις µεταµοσχεύσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη αγροτικού ιατρού στον Κάλαµο της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4845.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του εργοστασίου πλάσµατος. τόµ. ΣΤ' , σ. 4932.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πρωτοβάθµια υγεία κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεά από το ίδρυµα Νιάρχου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας.
τόµ. Ζ' , σ. 5625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκοµείου Λαµίας κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5772.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση

των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Μολάων κ.λπ.
τόµ. Η' , σ. 6119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή του
προϋπολογισµού του 2011 για το Θριάσιο Νοσοκοµείο
κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την νέα έξαρση
της γρίπης στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη νέα έξαρση της γρίπης Η1Ν1 κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7029.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Νοσοκοµείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ".
τόµ. Θ' , σ. 7031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις στον τοµέα της υγείας. τόµ. Θ' , σ. 7193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την χρηµατοδότηση ιδρυµάτων προνοιακού χαρακτήρα στα πλαίσια του
"Καλλικράτη" κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Άλληλεγγύης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου. τόµ. Θ'
, σ. 7196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα
για την µη παροχή ιατρικής βοήθειας στους µετανάστες απεργούς πείνας εντός νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7250.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αλλαγή του
νόµου για τις µεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων οστών και οργάνων σώµατος κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ατασθαλίες
στον Ο.Κ.Α.Ν.Α. κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εξασφάλιση
λειτουργίας του µοναδικού δηµόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας στο Νοσοκοµείο "Αγία Σοφία"
κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι' , σ. 8440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις φαρµάκων στην ελληνική αγορά κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
8847.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή των
κρατικών δαπανών και παροχών υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας, τις συνέπειες στους ασθενείς, γιατρούς, φαρµακοποιούς κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
9050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των δύο Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οργάνωση
των µονάδων υγείας του Νοµού Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση
ιατρών, νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή της θεραπείας καρκινοπαθών ασθενών µε ραδιοϊσότοπα στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΙΒ' , σ. 9873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο
Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ' , σ. 10768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα νοσοκοµεία του Νοµού Αχαϊας. τόµ.
ΙΓ' , σ. 10770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόταση για
«υποβάθµιση» των Νοσοκοµείων Καρύστου και Κύµης σε
Κέντρα Υγείας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεά του Ιδρύµατος Νιάρχου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόταση για
κατάργηση κλινικών στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας.
τόµ. ΙΓ' , σ. 10904.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των συµβεβληµένων γιατρών µε τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΓ' , σ. 11143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιολόγηση
του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ' , σ. 11144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των οικονοµικών προβληµάτων των µη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας. τόµ. ΙΓ' , σ. 11146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την "υποβάθµιση"

του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς. τόµ. ΙΓ' , σ. 11346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή
Νέου Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στο Δήµο Πρέβεζας. τόµ. ΙΔ' , σ. 11935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή θετικής λίστας συνταγογραφούµενων φαρµάκων που καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. ΙΕ' , σ. 12556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο σύστηµα υγείας του Νοµού Ευβοίας.
τόµ. ΙΕ' , σ. 12558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Υγείας
Ιτέας και Λιδωρικίου του Νοµού Φωκίδας. τόµ. ΙΕ' , σ.
12688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σχεδιασµό του
Υπουργείου για τα νοσοκοµεία του Νοµού Λασιθίου. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13621.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη λειτουργία των κέντρων ειδικής αγωγής. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 13756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρεση παθογόνου εντεροαιµορραγικού βακτηρίου E.Coli σε προϊόντα
µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των αρµοδιοτήτων του Εθνικού Οργανισµού
Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες πρόνοιας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. τόµ. ΙΖ' , σ.
14672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις επιπτώσεις από
το κλείσιµο του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ.
ΙZ' , σ. 14960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση των οργανικών κλινών του Γενικού Νοσοκοµείου Γρεβενών. τόµ.
IH' , σ. 16087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση των
κρουσµάτων του ιού AIDS/HIV στην Ελλάδα. τόµ. IH' , σ.
16088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος ασφάλειας και υγιεινής εξαιτίας της πα-
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ρουσίας κινητών µονάδων του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης
Νοσηµάτων "ΚΕΕΛΠΝΟ" στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. ΙΘ'
, σ. 16223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις περικοπές σε
δηµόσιους φορείς πρόληψης, χρήσης, απεξάρτησης και επανένταξης των χρηστών. τόµ. ΙΘ' , σ. 16662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποτροπή της
διακοπής της λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας και την
ανάγκη συνέχισης της χρηµατοδότησής τους. τόµ. ΙΘ' , σ.
16664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προγράµµατα
χορήγησης υποκατάστατων στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. ΙΘ' , σ. 16666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Ασφαλισης). τόµ. ΙΘ' , σ. 16739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Τµήµατος Ινοκυστικής του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΘ' , σ. 16742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Ειδικό Νοσοκοµείο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος
στο Αιγίνιο Πιερίας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ενηµέρωση
των πολιτών για τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. ΙΘ' , σ. 17036.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συµµετοχή των
συνταξιούχων, τροφίµων Ιδρυµάτων Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στις δαπάνες περίθαλψης. τόµ.
Κ' , σ. 17177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας του νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. τόµ. Κ' ,
σ. 17998.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµόπληκτων οικογενειών της Δραπετσώνας κ.λπ.
τόµ. Α' , σ. 175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία του
έργου του φράγµατος των Αχυρών του Δήµου Μεδεώνος
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα πληµµυρικά
φαινόµενα στην περιοχή της Βόχας του Νοµού Κορινθίας
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαπλάτυνση
της λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ), το σύστηµα σηµατοδότησής της κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του ανισόπεδου κόµβου Βελεστίνου κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-

µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης των µέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αττική και
στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 416.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία µονοπωλιακών συνθηκών από τη συγχώνευση των αεροπορικών εταιρειών Olympic Air και Aegean Airlines. τόµ. Β' , σ. 1506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές
στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
της επαρχιακής οδού Καρδιάς-Τριλόφου-Μηχανιώνας στο
Δ.Δ. Τριλόφου κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος κατασκευής σχολικών κτηρίων κ.λπ.
τόµ. Γ' , σ. 2130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το Αεροδρόµιο
της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2133.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίσπευση
των εργασιών για την αποπεράτωση του έργου των λαϊκών
πολυκατοικιών του Δήµου Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση
διαγωνισµού για την ανέγερση σχολείου στον Αρχάγγελο
Ρόδου κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2403.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις αυξήσεις των
διοδίων, τη δηµιουργία νέων σταθµών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ.
2446.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την περάτωση
των εργασιών του οδικού τµήµατος Παραδείσια-Τσακώνα
της Ολυµπίας Οδού κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή ανισόπεδου κόµβου στο Βελεστίνο κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την παράδοση
των δηµόσιων έργων σε ανώνυµες εταιρείες και την απαξίωση των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Δ' , σ.
2774.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση της
τιµής των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ. τόµ. Ε'
, σ. 3736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του βορείου οδικού άξονα Κρήτης κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
3739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το κίνηµα πολιτών κατά της πληρωµής των διοδίων. τόµ. Ε' , σ. 3809.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την οµαλή εκτέλεση του έργου του αυτοκινητόδροµου
"Ολυµπία Οδός" κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις προθέσεις του
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Υπουργείου για την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3844.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση του
αριθµού των νεκρών τις γιορτές από τροχαία κ.λπ. τόµ. Ε' ,
σ. 3848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έλλειψη στις
υποδοµές σχολείων της Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υπηρεσία
ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ - ΚΛΙΝΟΘΕΣΙΩΝ του ΟΣΕ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, την τροποποίηση του κανονισµού εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του Περιφερειακού δρόµου του Βόλου. τόµ. Ζ' , σ. 5631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το οδικό δίκτυο
στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναδιάρθρωση των δροµολογίων του ΟΣΕ στο Νοµό Τρικάλων κ.λπ.
τόµ. Η' , σ. 6618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στέγασης των σχολικών µονάδων στην
Πιερία κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7246.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
της κατασκευής της Ιόνιας Οδού κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντισεισµική
θωράκιση της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου κατασκευής του οδικού τµήµατος ΠαραδείσιαΤσακώνα στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη βελτίωση του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων,
την αποπεράτωση των εργασιών της Ιονίας Οδού και της Οδού Αµβρακίας - Ακτίου κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον καταλογισµό
ευθυνών και ανάγκη άµεσης καταβολής αποζηµιώσεων στο
Σαράντι Βοιωτίας λόγω διαρροής του καναλιού του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα διόδια της Περιφέρειας Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του ποταµού Έβρου. τόµ. ΙΑ' , σ. 9477.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-

µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο οδικό κύκλωµα Πηλίου. τόµ. ΙΑ' , σ.
9478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στη δηµοπράτηση του έργου κατασκευής νέου αεροσταθµού, πύργου ελέγχου και περιβάλλοντα χώρου στο Αεροδρόµιο Χανίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου άρδευσης-ύδρευσης της περιοχής Κάτω Βάλτου
Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9584.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη υλοποίησης του έργου της Σήραγγας της Κλεισούρας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ' , σ. 9586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου του οδικού άξονα παράκαµψης των Θηβών. τόµ.
ΙΓ' , σ. 10846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των έργων της σιδηροδροµικής γραµµής Κιάτου-Ροδοδάφνης. τόµ. ΙΓ' , σ. 10897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εξαγγελία
λειτουργίας της εταιρείας "Υποδοµές Κρήτης Α.Ε.". τόµ. ΙΓ'
, σ. 11407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον κόµβο Σκοτίνας στην Πιερία τόµ. ΙΓ' , σ. 11409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. ΙΔ' , σ. 11939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί στα νησιά. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου. τόµ. ΙΣΤ'
, σ. 13750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση των τιµών των διοδίων στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των δεσµεύσεων περί στάσεων του Προαστιακού στο Νοµό
Πιερίας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία εµπορευµατικού κέντρου στη Στυλίδα. τόµ. ΙΖ' , σ. 14605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των έργων υποδοµών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απελευθέρωση του κλάδου των ταξί. τόµ. ΙΖ' , σ. 14703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των έργων χάραξης και επισκευής του οδικού δικτύου του
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νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΗ' , σ. 15238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών στο νοµό Χανίων. τόµ. ΙΘ' ,
σ. 16746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας - Θήβας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ποινικές
και διοικητικές διώξεις σε βάρος των απεργών ταξί. τόµ.
ΙΘ' , σ. 17117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
αυτοκινητοδρόµων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Κ' ,
σ. 17175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση της σιδηροδροµικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλώρινας. τόµ. Κ' , σ. 17845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καταβολή δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στην ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ. τόµ. Κ' , σ. 17994.
Υπουργός Επικρατείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την αποζηµίωση του Δηµοσίου από το
σκάνδαλο SIEMENS κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου για αποζηµίωση του Ελληνικού Κράτους από τη "SIEMENS" κ.λπ.
τόµ. Ζ' , σ. 5304.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου
στο χώρο του Ελληνικού. τόµ. Η' , σ. 6634-6636.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις εξελίξεις στο σκάνδαλο της
SIEMENS κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9494.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε το ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. τόµ. ΙΘ' , σ.
17034.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, εκφράζει τη λύπη του διότι, λόγω απρόβλεπτης µετάθεσης του προγράµµατος του 21ου Συνεδρίου του
ΑΚΕΛ, στο οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση να απευθύνει χαιρετισµό, δεν θα µπορέσει να παρευρεθεί στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του προς τον Πρωθυπουργό.
τόµ. Β' , σ. 1697.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Yπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε το κλείσιµο της Εταιρείας για τον Κοινωνικό Αποκλεισµό
και την Ψυχική Υγεία "ΕΚΑΨΥ" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ι' ,
σ. 8193.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε τη λειτουργία των δοµών ψυχικής υγείας "Αργώ" και "Νεφέλη" στην Κέρκυρα. τόµ. ΙΒ' , σ. 9682.
Συζήτηση ερώτησης τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη
δυνατότητα απόσπασης στελεχών του δηµοσίου τοµέα που
έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι στα τοπικά συµβούλια, να υπηρετούν στον τόπο που έχουν εκλεγεί. τόµ. ΙΒ' , σ. 9682.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης
του αρδευτικού έργου του Ανάβαλου. τόµ. Α' , σ. 277.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι από τον ΕΛΓΑ
και όχι από το ΠΣΕΑ. τόµ. Α' , σ. 282.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των εσπεριδοειδών από το µέτρο 133 του Προγράµµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" για την ενηµέρωση-προώθηση των
προϊόντων. τόµ. Ε' , σ. 3882.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών
σε υποδοµές, φυτική και ζωική παραγωγή από πρόσφατη
κακοκαιρία στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Ε' , σ. 3887.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Ε' , σ. 3888.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το άνοιγµα των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της µελέτης για το Φράγµα
Αλµωπαίου Πέλλης. τόµ. ΣΤ' , σ. 4632.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µετεξέλιξη του Σταθµού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος Λέσβου σε Ινστιτούτο Έρευνας Βορείου Αιγαίου τόµ. Ζ' , σ. 5822.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµαλιάδας και Πύργου µετά από τις µεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή. τόµ. Η' , σ.
6408.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του χρόνου αδειοδότησης των ποιµνιοστασίων. τόµ. Η' , σ. 6410.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της συγκοµιδής των τεύτλων στους Νοµούς Κιλκίς
και Πέλλας. τόµ. ΙΑ' , σ. 8597.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χρήση του όρου "Μεσογειακή Διατροφή" που υπονοµεύει την ανάδειξη της κρητικής διατροφής ως διατροφικού προτύπου. τόµ. ΙΑ' , σ.
8894.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αλλαγή του νόµου
σχετικά µε τις εισφορές των γεωργών-κτηνοτρόφων που
πρέπει να προκαταβάλλουν κάθε έτος µε δήλωση ΟΣΔΕ υπέρ του ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10667.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µαστίχα Χίου και τα ειδικά µέτρα για γεωργικά προϊόντα των µικρών νησιών του
Αιγαίου (Κανονισµός ΕΚ 1405/2006). τόµ. ΙΓ' , σ. 10669.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το διαγωνισµό για το
φράγµα του Αλµωπαίου ποταµού στο Νοµό Πέλλας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13299.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
οικονοµική στήριξη των παραγωγών οπωροκηπευτικών.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13941.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του έργου του φράγµατος Αµουργελών του Δήµου Μινώα Πεδιάδος. τόµ. ΙΘ' , σ. 16805.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση από τον
ΕΛΓΑ των αµπελοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τις µεγάλες ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΘ' , σ. 16806.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λειτουργία και
ανάπτυξη του λιµένος Βόλου. τόµ. ΙΖ' , σ. 14229.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τη
δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των πρώην βουλευτών που
προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διεκδίκηση αναδροµικών αυξήσεων. τόµ. ΙΖ' , σ. 14737.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε δεσµεύσεις για εξοπλιστικές και αµυντικές δαπάνες. τόµ. Β' , σ. 942.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προβλήµατα των καταρτιζοµένων και των αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΑµΕΑ Αθηνών (Γαλατσίου) και την
ανεργία στο χώρο των ΑµΕΑ. τόµ. Α' , σ. 279.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας µεταξύ ΟΤΟΕ-τραπεζών για
τους απολυµένους από την Τράπεζα Αmerican Express.
τόµ. Γ' , σ. 1780.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των γιατρών του ΙΚΑ. τόµ. Ε' , σ. 3880.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε απολύσεις εργαζοµένων στην κατασκευή της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Η' , σ. 6662.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την άρνηση καταβολής
από τον ΟΓΑ εξόδων για εξειδικευµένες εξετάσεις. τόµ. Θ'
, σ. 7312.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρήση του δελτίου
κοινωνικού τουρισµού από τους κατοίκους των νησιών στις
δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και όχι στο διευρυµένο
Καλλικράτειο Δήµο. τόµ. ΙΔ' , σ. 12065.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στο Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. ΙΖ' , σ. 14232.

Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
σχετικά µε την εκτέλεση έργων βελτίωσης, συντήρησης
και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13295.
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την αλιευτική
δραστηριότητα από τις τουρκικές ανεµότρατες στα ελληνικά και διεθνή χωρικά ύδατα του Αιγαίου. τόµ. Α' , σ. 553.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"
τόµ. Γ' , σ. 1781.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την τύχη της
επιχορήγησης στην εταιρεία "ATMEL HELLAS Α.Ε.". τόµ.
Γ' , σ. 1783.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την πρόοδο
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εθνικό
Αποθεµατικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ)". τόµ. ΣΤ' , σ.
4392.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε φαινόµενα
αισχροκέρδειας στα καύσιµα. τόµ. ΣΤ' , σ. 4394.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λειτουργία των εταιρειών ειδικού σκοπού ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων)
ΑΕ και ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας) ΑΕ. τόµ. Ζ' , σ.
5614.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου ΕΟΜΜΕΧ στη Λάρισα, για τη στέγαση υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. τόµ. Ζ' , σ. 5816.
Συζήτηση ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη διεύρυνση της ψαλίδας των αγροτικών προϊόντων µεταξύ των τιµών παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. Η' , σ. 6407.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ολοκλήρωση της κατασκευής της Παράκαµψης Σελλασίας - Βουτανίων και της παράκαµψης της Σπάρτης στο τµήµα
Σκούρα - Πυρί. τόµ. Θ' , σ. 7307.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη σύσταση
νέας Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ. τόµ. Ι' , σ. 8202.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας που
βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. τόµ. ΙΓ'
, σ. 10666.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διαµόρφωση της κατανοµής του δηµοσίου
χρέους ανάµεσα σε εγχώριους και ξένους θεσµικούς επενδυτές. τόµ. ΙΓ' , σ. 11205.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε διεθνείς ιστιοσελίδες που έχουν ως περιεχόµενο την πώληση ελληνικών νησιών. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13298.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το πάγωµα των χρεών µέχρι την καταβολή της
σύνταξης, σε αυτούς που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13942.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συµµετοχή
ειδικών επιστηµόνων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ.
Α' , σ. 276.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ένταξη παιδιών καθηγητών ΑΕΙ ως µελών ΔΕΠ σε σχολές ΑΕΙ. τόµ. Α'
, σ. 551.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άρση αδικίας στους αποφοιτήσαντες από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ το
2009 και την κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. τόµ. ΣΤ' , σ. 4630.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το κόστος των
προγραµµάτων εκπαίδευσης των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας. τόµ. Η' , σ. 6412.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ύπαρξη
κλίµατος οικογενειοκρατίας στα Πανεπιστήµια και τα
Α.Τ.Ε.Ι. τόµ. Η' , σ. 6413.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ακολουθούµενες διαδικασίες για την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση µαθητών Ροµά στο Νοµό Φθιώτιδας τόµ.
Η' , σ. 6660.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού κέντρου ΕΑΠ στις Αρχάνες. τόµ. Θ' ,
σ. 7304.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το κτηριακό
πρόβληµα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ' , σ. 7305.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση στο διορισµό µελών του ΔΣ στο Ινστιτούτο Έρευνας
Βυζαντινού Πολιτισµού Μυστρά (ΙΝΕΒΥΠ) από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. ΙΑ' , σ. 8593.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε δηµοσίευµα
του Τύπου για αίτηµα του "συλλόγου αποφοίτων της ειδικής
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης ΕΠΑΘ" να µην
συµµετέχουν στη σχολική προσευχή και σε ελληνικά τραγούδια. τόµ. ΙΑ' , σ. 8595.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των µαθητών που διαµένουν στη Μαθητική Εστία Μολάων. τόµ. ΙΓ' , σ. 10951.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετατροπή
του µαθήµατος της Ιστορίας σε µάθηµα επιλογής στο νέο
σχολείο. τόµ. ΙΓ' , σ. 10952.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συµµετοχή
εκπροσώπου του Δήµου Λέσβου στην Οργανωτική Επιτροπή για τον εορτασµό των εκατό χρόνων από τη γέννηση του
Οδυσσέα Ελύτη. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13296.

Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση του κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για
τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού
Λακωνίας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14732.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά, Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε έκνοµη παραµονή καθηγητού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΖ' , σ.
14733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
χορήγηση δυνατότητας στα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, να δηλώνουν στο µηχανογραφικό
τους περιφέρεια ανεξάρτητα του τόπου διαµονής. τόµ. ΙΖ' ,
σ. 14735.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών της σχολικής στέγης στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ' , σ. 17222.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ήπειρο τόµ. Γ' , σ. 2218.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επιβάρυνση των αγροτών από τα τιµολόγια της ΔΕΗ. τόµ. Ε' , σ.
3884.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις αιτήσεις
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που υπέβαλλαν οι αγρότες. τόµ. Ζ' , σ. 5421.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ασκούµενη πολιτική στην εµπορία πετρελαιοειδών. τόµ. Ζ' , σ.
5422.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τις αιτήσεις
για τις προσωρινές άδειες των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
τόµ. Ι' , σ. 8200.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 8895.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κλοπή
δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από χάκερς
στον ιστότοπο του Υπουργείου. τόµ. ΙΓ' , σ. 10946.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την απόδοση ποσοστού ωφέλειας 1,7% της αξίας παραγόµενης ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στους ενδιαφερόµενους Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΖ' , σ. 14227.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη δηµοσίευση του ΦΕΚ που επιτρέπει τη νόµιµη λειτουργία των επιχειρήσεων του Δήµου Μαραθώνα στη Νέα Μάκρη. τόµ. ΙΘ' ,
σ. 16809.
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων,
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την κατάσταση στη µαρίνα Χίου (Καστέλο) και την αξιοποίηση άλλων τουριστικών λιµένων στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου. τόµ. Β' , σ. 937.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήµατα των αµειβοµένων καλαθοσφαιριστών. τόµ. Β' , σ.
938.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική προβολή στην Τουρκία των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Β' , σ. 945.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τις ελλείψεις στο (Ποσειδώνιο) Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ' , σ. 1786.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιχορήγησης προς τον ΠΣΑΠ για τους απλήρωτους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές. τόµ. Ζ' , σ. 5418.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση και αξιοποίηση
του ιστορικού κτηρίου "Ξενία" Σπάρτης. τόµ. Ζ' , σ. 5419.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα των έργων της
πύλης εισόδου στην Αργολίδα από τους µεγάλους οδικούς
άξονες της Πελοποννήσου, µε την κατασκευή του οδικού
τµήµατος Δερβενάκια-Μυκήνες (Εκκλησιαστικά). τόµ. Ι' , σ.
8195.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενία Καλαµπάκας. τόµ. ΙΑ' , σ. 8901.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την υπολειτουργία των Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων λόγω σηµαντικής έλλειψης πιστώσεων τόµ. ΙΑ' , σ. 8902.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ένταξη έργων πολιτισµού στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ). τόµ.
ΙΒ' , σ. 9687.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση και διαχείριση της
Μαρίνας Μυτιλήνης. τόµ. ΙΒ' , σ. 9689.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε συµβάσεις του "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε την
εταιρεία ασφαλιστικών συµβούλων "BRONDYN"". τόµ. ΙΒ' ,
σ. 9691.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση επισκευαστικών
εργασιών στο Φρούριο Σιγρίου Λέσβου. τόµ. ΙΓ' , σ.
11203.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
τη χρηµατοδότηση της "Οµοφυλοφιλικής Εβδοµάδας" στην
Αθήνα. τόµ. ΙΔ' , σ. 12064.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τις συµβάσεις της "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε
την εταιρεία "BRONDYN". τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13301.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση στο εξωτερικό υπηρεσιών του Υπουργείου που έχουν µειωµένο αντικείµενο.
τόµ. ΙΖ' , σ. 14220.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε οικοδοµικές αυθαιρεσίες στον προµαχώνα του Αγίου Αθανασίου (Ενετικά Τείχη Κέρκυρας)
και την προστασία των πολιτιστικών µνηµείων της Κέρκυρας. τόµ. ΙΖ' , σ. 14221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την πολύχρονη συνεργασία του Ο-

ΠΑΠ µε την εταιρεία "INTRALOT". τόµ. ΙΖ' , σ. 14224.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του Πανηπειρωτικού
Κλειστού Γυµναστηρίου στα Ιωάννινα. τόµ. ΙΖ' , σ. 14226.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Μολάων.
τόµ. Α' , σ. 548.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την οµαλή λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου Κερκύρας. τόµ. Α' , σ. 549.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
Κέντρων Υποδοχής Μεταναστών κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 940.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποπεράτωση και τον
εξοπλισµό της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του Γενικού
Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ' , σ. 1784.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων το εννεάµηνο του 2010. τόµ.
Γ' , σ. 2219.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας
των αγροτικών γιατρών. τόµ. Γ' , σ. 2221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις ιατροφαρµακευτικού υλικού στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. τόµ. Γ' , σ.
2223.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου
χορήγησης φαρµάκου σκευασµάτων υψηλού κόστους. τόµ.
Γ' , σ. 2224.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης
της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και του προγράµµατος
"Ψυχαργώ". τόµ. Ε' , σ. 3879.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το έλεγχο λειτουργίας της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας. τόµ. Ε' , σ. 3890.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη απαγόρευση
του καπνίσµατος. τόµ. ΣΤ' , σ. 4389.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. τόµ. ΣΤ' , σ.
4390.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα εξοικονόµησης
δαπανών στον τοµέα της υγείας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4395.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε πειθαρχική δίωξη σε βάρος πνευµονολόγου στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4624.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε ελλείψεις στην αγορά
φαρµάκων εξαιτίας των εξαγωγών τους στο εξωτερικό. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4625.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε πρόβληµα ασφάλειας και
υγιεινής, λόγω συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού µεταναστών σε παλαιά µονοκατοικία στην πλατεία Αττικής. τόµ.
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ΣΤ' , σ. 4629.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε διαγωνισµό µίσθωσης ακινήτου από τον ΕΦΕΤ στην Αττική. τόµ. ΣΤ' , σ. 4634.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεά και τη µεταµόσχευση οργάνων στην Ελλάδα. τόµ. Ζ' , σ. 5413.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Βορείων
Σποράδων. τόµ. Ζ' , σ. 5414.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για µέριµνα των αστέγων και απόρων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ' , σ. 5818.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή του Π.Δ.
26/2008 για τη λειτουργία των τραπεζικών βλαστοκυττάρων
τόµ. Ζ' , σ. 5820.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε προβλήµατα στο σύστηµα
ελέγχου των τροφίµων. τόµ. Η' , σ. 6657.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις Συµβάσεις του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας µε ιδιώτες
γιατρούς τόµ. Η' , σ. 6658.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού
και υλικών στο Νοσοκοµείο Κορίνθου και στο Κέντρο Υγείας Κιάτου. τόµ. Θ' , σ. 7310.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Ι' ,
σ. 8196.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υγειονοµική κάλυψη
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις εφηµερίες
του Νοσοκοµείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι' ,
σ. 8198.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων)
"ΑΡΙΑΔΝΗ" στην Κρήτη. τόµ. ΙΑ' , σ. 8592.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Νοσοκοµείο του Κιλκίς. τόµ. ΙΑ' , σ. 8897.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παύση πληρωµών
των ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές κλινικές. τόµ.
ΙΑ' , σ. 8899.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα επιδόµατα των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. ΙΒ' , σ. 9685.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν
τα κέντρα ειδικής αγωγής ιδιωτικού δικαίου. τόµ. ΙΓ' , σ.
10672.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους. τόµ. ΙΓ' , σ. 10674.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ των
Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας και της συνδετήριας πτέ-

ρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΓ' , σ.
10947.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την απαγόρευση χρήσης
της ουσίας Bisphenol-A στα πλαστικά µπουκάλια βρεφικής
διατροφής. τόµ. ΙΓ' , σ. 10949.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνέπειες από τη µείωση της χρηµατοδότησης του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11199.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη βασικών χειρουργικών υλικών από το Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΙΓ' , σ.
11201.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΔ' , σ. 11603.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατανάλωση αλκοόλ
από µαθητές. τόµ. ΙΔ' , σ. 11605.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση των επιχορηγήσεων των προνοιακών ιδρυµάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΔ' , σ. 12067.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών
σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΖ' ,
σ. 14729.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διενέργεια διαγωνισµών υγειονοµικού υλικού στο χώρο της υγείας. τόµ. ΙΖ' ,
σ. 14731.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ύπαρξη προβληµάτων
στη διακοµιδή ασθενών στη Δυτική Ευρυτανία. τόµ. ΙΘ' , σ.
16271.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα αυξηµένα κρούσµατα
θνησιµότητας στα επιβαρυµένα περιβαλλοντικά Οινόφυτα
Βοιωτίας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16273.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του Γενικού Νοσοκοµείου και του Κέντρου Υγείας Φιλιατών του Νοµού Θεσπρωτίας. τόµ. ΙΘ' , σ.
16808.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ και διατίθενται σε πλοία ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. τόµ. Κ' ,
σ. 17218.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έγκριση συνυπηρέτησης υπαλλήλου του Νοσοκοµείου " Άγιος Σάββας" στην περιοχή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός της. τόµ. Κ' , σ.
17219.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων από την
πολιτεία για την αντιµετώπιση κρουσµάτων ελονοσίας στον
Δήµο Ευρώτα του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Κ' , σ. 17552.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων αντικατάστασης υπεραστικών λεωφορείων. τόµ. Γ' , σ. 1779.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των
δηµοσίων έργων στο Νοµό Φθιώτιδας. τόµ. ΣΤ' , σ. 4627.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανέγερση νέων κτηρίων
για τη στέγαση των Ειδικών Σχολείων και του Εργαστηρίου
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ζ' , σ. 5817.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε εκκρεµούσες οφειλές 25 εκατοµµυρίων ευρώ για τους σεισµόπληκτους της Αχαϊας. τόµ. Θ' , σ.
7309.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης
της ΕΥΔΑΠ. τόµ. ΙΓ' , σ. 11198.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις απολύσεις διακοσίων εβδοµήντα ενός εργαζοµένων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ. τόµ. ΙΖ' , σ. 14230.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση από τον ΟΣΚ
της χρηµατοδότησης των εργασιών στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο της Σπάρτης. τόµ. Κ' , σ. 17221.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων. τόµ. Κ' , σ. 17554.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής καταπολέµησης της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, και ελέγχου των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ. 4566, τόµ. Η' , σ. 5901-5919,
5921-5923, 6080-6094, 6416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξέλιξη της υπόθεσης φοροδιαφυγής και διακίνησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4854.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία των εσόδων, τη φορολογική µεταρρύθµιση και το ύψος των επιπρόσθετων µέτρων.
τόµ. ΙΓ' , σ. 10906.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των εσπεριδοειδών από το µέτρο 133 του Προγράµµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" για την ενηµέρωση-προώθηση των
προϊόντων. τόµ. Ε' , σ. 3882.
ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των µαθητών που διαµένουν στη Μαθητική Εστία Μολάων. τόµ. ΙΓ' , σ. 10951.
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την

επίλυση του προβλήµατος της στέγασης όλων των φοιτητών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
177.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. ΙΔ' , σ. 11939.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εξασφάλιση νερού ασφαλούς προέλευσης για το Δήµο
Μεσσαπίων σε συνεργασία µε την ΕΥΔΑΠ κ.λπ. τόµ. Θ' , σ.
7254.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης
της ΕΥΔΑΠ. τόµ. ΙΓ' , σ. 11198.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάκληση
των απολύσεων των εργαζοµένων στην "COCA COLA 3E"
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1627.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την τύχη της επιχορήγησης στην εταιρεία "ATMEL HELLAS Α.Ε.". τόµ. Γ' , σ.
1783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαγορά της "ΕΛΒΙΖ Α.Ε." από την ΑΒΓΗ "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.", τη στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας της Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας, σχετικά µε το µέλλον της εταιρείας και των θέσεων
απασχόλησης στην Ηλεκτροµηχανική Κύµης κ.λπ. τόµ. Γ' ,
σ. 2397.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
"ΚΟΥΝΣΤΟΦ Α.Ε" στο Ωραιόκαστρο του Νοµού Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα καταστήµατα
της "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε." στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
4098.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λειτουργία των
εταιρειών ειδικού σκοπού ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων) ΑΕ και ΚτΠ
(Κοινωνία της Πληροφορίας) ΑΕ. τόµ. Ζ' , σ. 5614.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε το
κλείσιµο της Εταιρείας για τον Κοινωνικό Αποκλεισµό και
την Ψυχική Υγεία "ΕΚΑΨΥ" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ι' , σ.
8193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το τελικό πόρισµα των επιθεωρητών περιβάλλοντος για την
εταιρεία "Πόρτο Καρράς Α.Ε." κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9047.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
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των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην "ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ
ΑΕ". τόµ. ΙΓ' , σ. 10765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την εξαγγελία
λειτουργίας της εταιρείας "Υποδοµές Κρήτης Α.Ε.". τόµ. ΙΓ'
, σ. 11407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ
ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΔ' , σ. 11465.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τις συµβάσεις της "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε
την εταιρεία "BRONDYN". τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης
"ΛΑΡΚΟ". τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13625.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την πολύχρονη συνεργασία του ΟΠΑΠ µε την εταιρεία "INTRALOT". τόµ. ΙΖ' , σ. 14224.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
επιδόµατος του ΟΑΕΔ στους εργαζόµενους της εταιρείας
"Πετζετάκις Α.Ε.". τόµ. Κ' , σ. 17394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην εταιρεία "Αλυκές Μεσολογγίου Α.Ε.". τόµ. Κ' , σ. 17396.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους της επιχείρησης ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. τόµ. Κ' , σ. 17841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να επιστρέψει
στην εταιρεία "Χρυσωρυχεία Θράκης" την εκµετάλλευση
του κοιτάσµατος χρυσού στο Πέραµα Θράκης. τόµ. Κ' , σ.
17992.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καταβολή δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στην ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ. τόµ. Κ' , σ. 17994.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµιουργία µονοπωλιακών συνθηκών από τη συγχώνευση των αεροπορικών εταιρειών Olympic Air και Aegean Airlines. τόµ. Β' , σ. 1506.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αξιοποίηση της "Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε."(ΜΟΔ) κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
336.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την Ασφαλιστική Εταιρεία "ΑΣΠΙΣ"
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 94.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε συµβάσεις του "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε την
εταιρεία ασφαλιστικών συµβούλων "BRONDYN"". τόµ. ΙΒ' ,
σ. 9691.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την

εφαρµογή του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90Α) περί απλοποίησης
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1022.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στην πολυεθνική
"PRAKTIKER" κ.λπ. τόµ. Δ' , σ. 2767.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
εφαρµογή του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90Α) περί απλοποίησης
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1022.
ΕΥΡΩ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το "Σύµφωνο για το Ευρώ", το νέο πακέτο µέτρων, την εκποίηση της
δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8502.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφ' ενός και
της Δηµοκρατίας της Σερβίας αφ' ετέρου, µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων, Πρωτόκολλων της Τελικής
Πράξης και των προσαρτηµένων σ’ αυτήν Δηλώσεων".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ' , σ. 2139, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4441 – 4442.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη Συµφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας για την επανεισδοχή των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή "οικονοµική διακυβέρνηση",
την υποβάθµιση του ρόλου του Έθνους - Κράτους κ.λπ.
τόµ. Ζ' , σ. 5298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σχέδιο λύσης του χρέους των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, το Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατώνµελών της, αφ’ ενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας,
αφ’ ετέρου, για την καταπολέµηση της απάτης και κάθε
άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών τους συµφερόντων". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5550, τόµ. Ι’, σ. 8013.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών:" Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και των Δηµοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεµάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας
και του Παναµά, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5673, τοµ. Ι’, σ.
7947
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις
µεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη
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για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5765, τόµ.
ΙΗ’, σ. 15423 – 15425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Διευθέτησης µεταξύ των Μελών της Συνεργασίας HELIOS II και
του Γενικού Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική
και την Κοινή Ασφάλεια σχετικά µε την Διάθεση Απεικονίσεων HELIOS II στην ΕΕ". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 – 9924, 10095.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9002, τόµ. ΙΔ’, σ.
11643 – 11645.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ' , σ. 9246, τόµ. ΙΖ’, σ. 14672, τόµ. ΙΔ’, σ. 11643 –
11645, 11652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενδιάµεσης
Συµφωνίας εν’ όψει Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής
Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών
Μελών της, αφ’ ενός και του µέρους "Κεντρική Αφρική"
αφ’ ετέρου". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΖ' , σ.
14672, τόµ. ΙΗ' , σ. 15423-15425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενδιάµεσης
Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της
COTE D’ LVOIRE (Ακτή Ελεφαντοστού), αφ’ ενός και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της αφ’ ετέρου". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΖ' , σ.
14672, τόµ. ΙΗ’, σ. 16049 – 16052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των Κρατών
Cariforum, αφ' ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των Κρατών Μελών της, αφ' ετέρου, µε τις συνηµµένες σε
αυτήν Τελική Πράξη και Κοινές Δηλώσεις". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΖ' , σ. 14672, τόµ. ΙΗ’, σ. 16049
– 16052.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Αναφορά στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας της
Θάλασσας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10853, 10854, 10855, 10856,
10857.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αναφορά στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρωζώνης. τόµ. ΙZ' , σ. 14969, 14980, 15112, 15125,
15126, 15128.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΩΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Προσχώρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινό Ταµείο Δυτικών Βαλκανίων, των Γενικών Όρων του Ευρωπαϊκού Κοινού Ταµείου Δυτικών Βαλκανίων και των Όρων Αναφοράς της
Ενιαίας Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης του Επενδυτικού

Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων". (Κατάθεση – Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. Γ' , σ. 2406, τόµ. Δ’, σ. 2779 – 2780.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 16 και
17 Δεκεµβρίου 2010 κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2392.
Συζήτηση στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ανακοινώσεις
του Πρωθυπουργού, κ. Γεώργιου Παπανδρέου, για τις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011. τόµ. Θ' , σ. 7573-7583.
Αναφορά στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ' , σ. 7619, 7623, 7624, 7628, 7629, 7631, 7632,
7636, 7637, 7641, 7645, 7648, 7651, 7652, 7657, 7660,
7663.
Αναφορά στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Ι' , σ. 7672.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. IH' , σ.
16177, τόµ. Κ’, σ. 17245 – 17273, 17316 – 17370, 17402
– 17449, 17558 – 17578.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "FRONTEX"
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη
φιλοξενία του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην
Ελλάδα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ' , σ.
2406, τόµ. Δ’, σ. 2644 – 2647.
ΕΥΡΩΠΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού
Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την
Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5131, τόµ. Η’, σ. 6532 – 6535, 6540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά
στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής
Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ". (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 9924.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική Κύρωση του Πέµπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία
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για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής
Ευρώπης". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ.
8559 τόµ. ΙΖ’, σ. 14295- 14299, 14398.
ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ευχές του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για καλή Σύνοδο τόµ. Α' , σ. 7.
Ευχές στον κ. Χ. Πρωτόπαπα για ανάληψη καθηκόντων
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. τόµ. Α' , σ. 16, 33.
Ευχές για ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ.
65.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Ε. Όθωνα για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ. 99.
Ευχές στον Υπουργό κ. Μ. Χρυσοχοϊδη και στον Υφυπουργό κ. Κ. Ρόβλια για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ. 184.
Ευχές στους Υπουργούς κ.κ. Α. Λοβέρδο, Κ. Σκανδαλίδη
και στους Υφυπουργούς κ.κ. Μ. Τιµοσίδη και Α. Νταλάρα
για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ. 229,
230, 236, 239.
Ευχές στον κ. Χ. Πρωτόπαπα για ανάληψη Κοινοβουλευτικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ. 251.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Γ. Κουτσούκο για ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Α' , σ. 277.
Ευχές στους Υφυπουργούς κ. Σ. Βούγια και Μ. Τιµοσίδη
για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ. 307,
310, 311.
Ευχές στον Υπουργό κ. Χ. Παπουτσή και στην Υφυπουργό κ. Μ. Αποστολάκη για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ. 335, 346.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Δ. Κουσελά για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων. τόµ. Α' , σ. 419.
Ευχές στον Υπουργό κ. Ι. Διαµαντίδη για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ. 553, 554.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Β. Κεγκέρογλου για ανάληψη
Κυβερνητικών καθηκόντων τόµ. Α' , σ. 826.
Ευχές στον Υφυπουργό κ. Φ. Σαχινίδη για ανάληψη Κυβερνητικών καθηκόντων τόµ. Β' , σ. 877.
Ευχές για ανάληψη Βουλευτικών καθηκόντων. τόµ. Ε' ,
σ. 3356, 3375, 3381.
Ευχές για ανάληψη Βουλευτικών Καθηκόντων. τόµ. Ε' ,
σ. 3445.
ΕΦΕΤΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή προθεσµιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5639, τόµ. Ι’, σ. 8082.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Μακεδονίας µε έδρα
την Καβάλα. τόµ. IH' , σ. 16096.
Ζ
ΖΑΧΑΡΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων ζαχάρεως, την πώλησή τους σε τουρκική τράπεζα κ.λπ. τόµ. Ζ' ,
σ. 5233.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών
σε υποδοµές, φυτική και ζωική παραγωγή από πρόσφατη
κακοκαιρία στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Ε' , σ. 3887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκτιµήσεις των
γεωπόνων για τα ποσοστά ζηµίας από τον παγετό του Δεκεµβρίου 2010 στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Κ' , σ. 17400.
ΖΩΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας των αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 871.
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών
σε υποδοµές, φυτική και ζωική παραγωγή από πρόσφατη
κακοκαιρία στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Ε' , σ. 3887.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση του χρόνου αδειοδότησης των ποιµνιοστασίων. τόµ. Η' , σ. 6410.
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση του µηχανισµού ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ για την προµήθεια ζωοτροφών και τη στήριξη των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
230.
ΖΩΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάπτυξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στη Δυτική
Μακεδονία. τόµ. ΙΘ' , σ. 16237.
Η
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης των ιατρών και των χώρων υγείας του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας
Σωµατείου
Ελλήνων
Ηθοποιών
(Τ.Α.Σ.Ε.Η.). τόµ. Κ' , σ. 17840.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή
και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ' , σ.
13539, τόµ. ΙΖ’, σ. 14511 – 14540, 14542 – 14569, 14609
– 14652, 14739.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Σ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την καταχώρηση του Βωµού των Δώδεκα Θεών και του Ελέους, τη συνέχιση των έργων στη γραµµή ΗΣΑΠ στο Θησείο κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ.
10643.
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ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΑ' , σ. 8895.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την
παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). Τόµ. Ε’, σ. 3425, τόµ. Ζ' , σ.
5245-5276.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 9240, τόµ. ΙΓ' , σ. 10677-10708, 1070910740, 10777-10824, 10956.
ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον οικισµό του ηλιακού χωριού
Πεύκης. τόµ. ΙΔ' , σ. 11467.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων,
την εξαίρεση καταβολής ΦΠΑ κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2347.
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. 1645-1654.
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αναφορά στην Ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. τόµ. ΙΘ' , σ. 16997,16998,17001.
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Αναφορά στη 19η Μαϊου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ' , σ. 10774, 10775, 10776,
10767, 10806, 10813.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, τιµή στην µνήµη των χιλιάδων
θυµάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΓ'
, σ. 10776.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αναφορά στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας τόµ. Η' , σ. 6656, 6657, 6659, 6672, 6676.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας.
τόµ. ΙΒ' , σ. 9647-9652.
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
Αναφορά στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για
τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ' , σ. 5641, 5642, 5650,
5652, 5658, 5659, 5660, 5665, 5668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, σχετικά µε τα πρόσθετα φορολογικά βάρη από
την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων. τόµ. ΙΔ' , σ.
12189.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 9246, τόµ. ΙΒ' , σ. 10270, 10441.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ' αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του
Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (ΤLP - Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας, και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 8466, τόµ. ΙΒ' , σ. 9917-9924, 9989.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού : "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας".(Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ. 17532.
ΗΠΕΙΡΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ήπειρο τόµ. Γ' , σ. 2218.
Θ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία της
πτέρυγας των Χανσενικών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων
Παθήσεων "Αγία Βαρβάρα" κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4519.
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κλοπή
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δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από χάκερς
στον ιστότοπο του Υπουργείου. τόµ. ΙΓ' , σ. 10946.
ΘΡΑΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας στους Νοµούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 826.
Ι
INTERNET
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο Ανοιχτή Διακυβέρνηση των Ποντιακών, Αρβανίτικων και
Βλάχικων ως ξένων γλωσσών (Επερωτώντες: Δεκαπέντε
(15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ’, σ.
13268 – 13278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. τόµ. Κ’, σ.
17389.
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών της χώρας µας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την τροποποίηση του ν.
3498/2006 που αφορά στην ιδιοκτησία αναγνώρισης των
ιαµατικών πηγών ιδιοκτησίας της Εταιρείας "Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.)". τόµ. ΙZ' , σ. 14958.
ΙΑΠΩΝΙΑ
Αναφορά στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται στην
Ιαπωνία και στην πρόθεση της Τουρκίας για δηµιουργία
πυρηνικών σταθµών. τόµ. Θ' , σ. 7615.
Αναφορά στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται στην
Ιαπωνία. τόµ. Θ' , σ. 7666.
ΙΑΤΡΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των γιατρών του ΙΚΑ. τόµ. Ε' , σ. 3880.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. τόµ.
ΣΤ' , σ. 4390.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Βορείων Σποράδων. τόµ. Ζ' , σ. 5414.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις Συµβάσεις του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας µε ιδιώτες
γιατρούς τόµ. Η' , σ. 6658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από
τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου.
τόµ. Θ' , σ. 7196.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη
προσλήψεως ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα κέντρα υγείας και στο τοπικό ιατρείο του ΙΚΑ
της περιοχής Κουφαλίων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ. 9642.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ' , σ. 10768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των συµβεβληµένων γιατρών µε τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΓ' , σ. 11143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την άρνηση
συνταγογράφησης από µη συµβεβληµένους ιατρούς σε βιβλιάρια του ΟΠΑΔ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από
τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ). τόµ. ΙZ' , σ. 14961.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ και διατίθενται σε πλοία ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. τόµ. Κ' ,
σ. 17218.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε πειθαρχική δίωξη σε
βάρος πνευµονολόγου στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων. τόµ. ΣΤ' , σ. 4624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού προσωπικού στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκοµείου Λαµίας κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5772.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών
συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων». (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α' , σ. 253, τοµ. Β’, σ.
1034 - 1058, 1107 - 1141.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάρθωση-ιδιωτικοποίηση
τραπεζών, την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων τραπεζοϋπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6625.
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 ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από
τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ι' , σ. 7776.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ. τόµ. ΙΓ' , σ. 11198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. ΙΔ' , σ. 11939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού
Λιµένα Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13623.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης
"ΛΑΡΚΟ". τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΘ' , σ. 16739.
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3844.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
οικογενειακών ιατρών και ιατρών λοιπών ειδικοτήτων στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο ΙΚΑ Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Ε' , σ.
3731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
των παραρτηµάτων του ΙΚΑ Άργους Ορεστικού, Καστοριάς
και Δεσκάτης Γρεβενών κ.λπ. τόµ. Ε' , σ. 3804.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των γιατρών του ΙΚΑ. τόµ. Ε' , σ. 3880.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4871.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε το σχεδιασµό
για αποµάκρυνση του ΙΚΑ από το Καµατερό κ.λπ. τόµ. Η' ,
σ. 6366.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
επιτυχόντων στην ΑΤΕ, στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης των επιτυχόντων της
8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη συγχώνευση
υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ Καµατερού και Άνω Λιοσίων
κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8435.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη
προσλήψεως ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα κέντρα υγείας και στο τοπικό ιατρείο του ΙΚΑ

της περιοχής Κουφαλίων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υπερτιµολόγηση των ιατρικών προϊόντων από το ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ' , σ.
10849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Βόλου. τόµ. ΙΓ' , σ. 11349.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ. τόµ. ΙΖ' , σ. 14670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων µεταναστών µέσω του ΙΚΑ. τόµ. ΙΘ' , σ.
16672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης των ιατρών και των χώρων υγείας του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας
Σωµατείου
Ελλήνων
Ηθοποιών
(Τ.Α.Σ.Ε.Η.). τόµ. Κ' , σ. 17840.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την χρηµατοδότηση ιδρυµάτων προνοιακού χαρακτήρα στα πλαίσια του
"Καλλικράτη" κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεά του Ιδρύµατος Νιάρχου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10902.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συµµετοχή των
συνταξιούχων, τροφίµων Ιδρυµάτων Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στις δαπάνες περίθαλψης. τόµ.
Κ' , σ. 17177.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το νόµο περί "Ιθαγένειας". τόµ. ΙΔ' , σ. 12011.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση στο διορισµό µελών του ΔΣ στο Ινστιτούτο Έρευνας
Βυζαντινού Πολιτισµού Μυστρά (ΙΝΕΒΥΠ) από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. ΙΑ' , σ. 8593.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 8796, τόµ. ΙΒ' , σ.
9694-9704, 9727-9744, 9751-9775.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα
δίδακτρα στα ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
9045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
καταβολή των δεδουλευµένων στους καθηγητές των δηµο-
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σίων ΙΕΚ. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13759.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13894.
ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
της κατασκευής της Ιόνιας Οδού κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη βελτίωση του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων,
την αποπεράτωση των εργασιών της Ιονίας Οδού και της Οδού Αµβρακίας - Ακτίου κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 8504.
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του προβλήµατος της στέγασης όλων των φοιτητών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Α' , σ.
177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
στέγαση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΘ' ,
σ. 16749.
ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα κοιτάσµατα πετρελαίου στο Ιόνιο Πέλαγος κ.λπ. τόµ. Β' ,
σ. 1753.
ΙΟΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ (H1N1)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την νέα έξαρση
της γρίπης στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6516.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη νέα έξαρση της γρίπης Η1Ν1 κ.λπ. τόµ. Θ' , σ. 7029.
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ' αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του
Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω

στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (ΤLP - Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας, και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 8466, τόµ. ΙΒ' , σ. 9917-9924, 9989.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).τόµ. ΙΑ’, σ. 9201, τόµ. ΙΖ' , σ. 14295-14299.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ' αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του
Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (ΤLP - Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας, και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση - Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. Ι’, σ. 8466, τόµ. ΙΒ' , σ. 9917-9924, 9989.
ΙΣΡΑΗΛ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 9246, τόµ. ΙΒ' , σ. 10270, 10271.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κλοπή
δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από χάκερς
στον ιστότοπο του Υπουργείου. τόµ. ΙΓ' , σ. 10946.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε διεθνείς ιστοσελίδες που έχουν ως περιεχόµενο
την πώληση ελληνικών νησιών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13298.
ΙΤΑΛΙΑ
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’ αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του
Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση – Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 – 9924, 9989, τόµ. Ι' , σ. 8466.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση
της Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα
της Σούδας". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ.
8559, ΙΖ’, σ. 14295 – 14299, 14350.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση –
Ψήφιση). τόµ. ΙΔ' , σ. 12226, ΙΗ’, σ. 15445 – 15447.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε θέµατα που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΑ' ,
σ. 8863-8876.
Κ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά, Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε έκνοµη παραµονή καθηγητού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΖ' , σ.
14733.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε τις
ελλείψεις σε καθηγητές ιταλικών και ισπανικών στα γυµνάσια της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι' , σ. 7836.
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις κακοποιήσεις ζώων
συντροφιάς. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Κ' , σ. 17181-17198.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήµατα των αµειβοµένων καλαθοσφαιριστών. τόµ. Β' , σ.
938.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία του
έργου του φράγµατος των Αχυρών του Δήµου Μεδεώνος
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 182.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στον πολιτισµό κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1332.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα βιβλιάρια υγείας των εικαστικών καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2178.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου στις τροποποιήσεις του Κανονισµού που έγιναν
δεκτές από το Σώµα στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας στις
16 Ιουλίου 2010. τόµ. Α' , σ. 24-25.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου σχετικά µε την εφαρµογή του νέου Κανονισµού
στη συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων ή επικαίρων
ερωτήσεων τόµ. Α' , σ. 86.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Παπουτσή, Α. Αλευρά, Α. Λοβέρδου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Π. Ευθυµίου, Ε. Μεϊµαράκη, Π. Καµµένου, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Μ. Βορίδη, Γ. Νικητιάδη, Μ. Κατρίνη, Β. Γερανίδη, Ν. Δένδια, Γ. Φλωρίδη, Ι. Βαλυράκη, Δ.
Παπαδηµούλη, Π. Μαρκάκη, Κ. Βελόπουλου και Α. Ροντούλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α' , σ. 108-125,
126-129.
Συζήτηση επί του Κανονισµού τόµ. Α' , σ. 137, 140, 429,
826, τόµ. Β' , σ. 1137, 1193, 1326, 1612, 1613, τόµ. Γ' ,
σ. 2392, 2393, 2416, 2417, 2533, 2534, 2526, τόµ. Ε' , σ.
3388, 3760, τόµ. ΣΤ' , σ. 4563, 4573, 4710, 4711, 4971,
τόµ. Ζ' , σ. 5651, 5653, 5654, τόµ. Θ' , σ. 6965, τόµ. Ι’, σ.
7833, 8205, τόµ. ΙΑ’, σ. 8645, 9517, 9526, τόµ. ΙΒ’, σ.
9922, τόµ. ΙΓ’, σ. 10580, 10796, 10804, 11035, 11039,
11040, 11041, 11362, 11363, 11364, τόµ. ΙΕ’, σ. 12723,
12760, 12994, 13120, 13124, 13125, 13128, τόµ. ΙΖ’, σ.
14877, 14883, 14896, 14971, 14974, 14977, 14980,
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15125, 15148, τόµ. ΙΘ’, σ. 16318, 16327, 16328, 17062,
τόµ. Κ’, σ. 17403, 17407, 17410, 17411, 17412, 17413,
17415, 17416, 17444, 17445, 17446, 17449, 17480,
17481, 17482.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α’, σ. 202,
254, 328, 578, τόµ. Β’, σ. 908, 1022, 1325, 1326, 1328,
1360, 1361, 1595, 1761, τόµ. Γ’, σ. 1806, 2121, 2122,
2135, 2190, 2563, τόµ. Δ’, σ. 2661, 2685, 3063, τόµ. Ε’,
σ. 3473, 3970, 4024, τόµ. ΣΤ’, σ. 4571, 4583, 4625,
4626, 4661, 4669, 4713, 4716, 4726, 4731, 4766, τόµ. Ζ’,
σ. 5151, 5152, 5172, 5181, 5182, 5183, 5184, 5207,
5480, 5499, 5500, 5505, 5626, 5641, 5645, 5653, 5656,
5662, 5669, 5679, 5861, 5878, 5882, 5896, 5897, 5898,
τόµ. Η’, σ. 5902, 5905, 6124, 6151, 6152, 6473, 6622,
6623, 6424, 6525, 6526, τόµ. Θ’, σ. 6929, 6961, 7071,
7074, 7118, 7119, 7120, 7143, 7145, 7160, 7194, 7573,
7576, 7625, 7626, τόµ. Ι’, σ. 7692, 7715, 7716, 7717,
7738, 7744, 7878, 7901, 7902, 7917, 7919, 7920, 7926,
7929, 7935, 7936, 8254, 8360, τόµ. ΙΑ’, σ. 8645, 8749,
8750, 8859, 9200, 9203, 9250, 9251, 9253, 9264, 9265,
9277, 9326, 9358, 9371, 9375, 9376, 9402, 9490, 9498,
9502, 9508, 9511, 9512, 9524, 9536, τόµ. ΙΒ’, σ. 9593,
9594, 9605, 9694, 9743, 9766, 9767, 9768, 9787, 9792,
9805, 9811, 9812, 9825, 9826, 9828, 9829, τόµ. ΙΓ’, σ.
10591, 10592, 10596, 10777, 10781, 10787, 10796,
10797, 10810, 10818, 10847, 10858, 10926, 10987,
10988, 11023, 11024, 11037, 11267, 11295, 11302,
11338, 11339, 11340, 11361, 11362, 11363, 11364, τόµ.
ΙΔ’, σ. 11711, 11943, 12024, τόµ. ΙΕ’, σ. 12338, 12354,
12411, 12462, 12464, 12467, 12482, 12633, 12646,
12692, 12715, 12716, 12751, 12753, 12763, 12794,
12804, 12805, 12810, 12814, 12819, 12820, 12824,
12853, 12871, 12878, 12880, 12881, 12915, 12916,
12917, 12918, 12924, 12926, 12937, 12947, 12948,
12964, 12975, 12976, 12987, 12988, 12991, 12996,
12997, 13029, 13095, 13120, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13261, 13262,
13654, 13656, 13657, 13913, 13991, 14003, 14016,
14097, 14098, 14102, 14110, 14114, τόµ. ΙΖ’, σ. 14511,
14518, 14519, 14737, 14818, 14819, 14821, 14889,
14890, 14892, 14910, 14914, 14969, 14973, 14977,
14979, 15132, 15133, 15138, 15149, 15150, τόµ. ΙΗ’, σ.
15348, 15349, 15678, 15687, 15731, 15732, 15733,
15753, 15755, 15785, 15788, 15800, 15837, 15963,
16016, 16101, 16114, 16115, 16116, 16118, 16158, τόµ.
ΙΘ’, σ. 16276, 16304, 16327, 16763, 16785, 16681,
16713, 16714, 16715, 16987, 16989, 17017, 17019,
17020, 17065, 17081, 17085, 17087, 17113, 17114,
17115, τόµ. Κ’, 17402, 17403, 17407, 17412, 17413,
17427, 17428, 17430, 18005, 18006, 18013.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την
υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" τόµ. Β' , σ. 1164, 1166.
Συζήτηση επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού,
ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για
την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β' , σ. 1170-1175.

Ψηφοφορία (διά ανεγέρσεως) επί του παρεµπίπτοντος
θέµατος, κατά τη συζήτηση επί του ζητήµατος εφαρµογής
του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί
της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" που ετέθη ύστερα
από αίτηση των κ.κ. Π. Παυλόπουλου Ε. Κεφαλογιάννη και
Α. Καριπίδη, σχετικά µε το αν µπορούν να ψηφίσουν µε επιστολική ψήφο οι Βουλευτές που βρίσκονται σε κυβερνητική αποστολή. τόµ. Β' , σ. 1170-1175.
Συζήτηση επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί της
προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1214.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μαγκριώτη, Κ. Σκανδαλίδη, Α. Νταλάρα και Ν. Σηφουνάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην µυστική ψηφοφορία επί
της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε την
υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β' , σ. 1215-1218.
Αναφορά του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε τη µη προσέλευση του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου στην "
Ώρα του Πρωθυπουργού" στη Βουλή. τόµ. Γ' , σ. 2130.
Συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Γ' , σ.
2480, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2580.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Ε. Αντώναρου, Σ. Κουβέλη, Μ. Ξενογιαννακοπούλου,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Ε. Καϊλή,
Μ. Παντούλα, Ν. Δένδια, Α. Νεράντζη, Κ. Καραµανλή, Χ.
Σταϊκούρα, Κ. Γκιουλέκα, Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Τ. Ιατρίδη, Ε. Ράπτη και Ι.
Γκιόκα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ' , σ. 25372558.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Ε. Αντώναρου, Σ. Κουβέλη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Ε. Καϊλή, Μ. Παντούλα, Ν. Δένδια, Α. Νεράντζη, Κ. Καραµανλή, Χ. Σταϊκούρα, Ι. Γκιόκα, Κ. Γκιουλέκα, Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Ο. Κεφαλογιάννη, Τ. Ιατρίδη και Ε. Ράπτη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων
2,3,4,12,14,15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ' , σ. 25802589, 2590-2599.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του προϋπολογισµού του
Κράτους. τόµ. Δ' , σ. 2893, 2894.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας του προϋπολογισµού του
κράτους. τόµ. Δ' , σ. 3294.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Τ. Ιατρίδη
και Κ. Χατζηδάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προ-
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ϋπολογισµών ορισµένων ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ' , σ. 3295 - 3297.
Επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ' , σ. 4453, τόµ. Θ' , σ.
6927, 7117, τόµ. ΙΑ’, σ, 9509, τόµ. ΙΒ' , σ. 9921, 9922,
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Α. Διαµαντοπούλου, Π. Ευθυµίου, Ε. Μεϊµαράκη,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Παπαδηµητρίου, Γ. Παπανδρέου, Κ.
Βρεττού, Γ. Νικητιάδη, Ε. Βενιζέλου, Α. Γικόνογλου, Σ. Εµινίδη, Γ. Πεταλωτή , Γ. Καρατζαφέρη, Ι. Μαγκριώτη και Σ.
Ξυνίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. Θ' , σ. 7041-7058.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Π. Ευθυµίου, Κ. Βρεττού,
Γ. Νικητιάδη, Β. Κεγκέρογλου, Χ. Κατσούρα, Κ. Ρόβλια, Κ.
Τσιάρα, Ν. Δένδια, Ι. Διαµαντίδη, Χ. Μαγκούφη, Η. Μόσιαλου και Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ.Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 76947708.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Π. Γερουλάνου, Ε. Αντώναρου, Α. Νταλάρα, Ε. Παπαδηµητρίου, Α. Μπατζελή, Λ. Κατσέλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3,
20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση
των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 8110-8117.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων, που ανακοινώθηκε στη
Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ. 8792.
Αναφορά στον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί
της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην
Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Σ. Βούγια, Μ. Κατρίνη, Ι. Μανιάτη, Α. Λοβέρδου και Ρ. Ζήση, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα
(112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη
του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κα-

τασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9278-9283.
Αναφορά επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη
ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ.
Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) - “ Ferrostaal AG β “
HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 9278.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναρίτη, Κ. Σκανδαλίδη, Σ. Κουβέλη, Π. Ευθυµίου, Α. Νταλάρα, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ. Κεφαλίδου, Ν. Δένδια, Α. Αθανασιάδη, Σ. Χατζηγάκη και Π. Κουκουλόπουλου, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ' , σ. 9704-9719.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος
Πετσάλνικος κατέθεσε πρόταση "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ. ΙΒ' , σ. 9720-9726.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για
τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της".
τόµ. ΙΓ' , σ. 10558.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε την τήρηση του
Κανονισµού και τα πειθαχικά µέτρα. τόµ. ΙΓ' , σ. 10578,
10579.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ' , σ. 10631-10640.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11079.
Συζήτηση για το θέµα της ψηφοφορίας στην πρόταση
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιστροπής "για το εθνικό θέµα του
δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11117-11118.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως του Πρωθυπουργού για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12283.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, Κ. Αϊβαλιώτη, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Παπαδηµητρίου, Κ. Βρεττού, Χ. Κεφαλίδου, Μ. Κατρίνη, Μ. Σκραφνάκη,
Β. Γερανίδη, Μ. Παντούλα, Σ. Εµινίδη, Α. Αθανασιάδη, Κ.
Καρτάλη, Α. Νεράντζη, Σ. Χατζηγάκη και Ν. Μπακογιάννη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπαν-
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δρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12489-12504.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ζούνη,
Α. Δερµεντζόπουλου, Β. Γερανίδη, Κ. Τσιάρα, Ι. Αµοιρίδη
και Κ. Καραγκούνη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12884 - 12890.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης
µε µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής
και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13095, 13128.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13095.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Ζούνη,
Π. Ευθυµίου, Α. Δερµεντζόπουλου, Μ. Κατρίνη, Χ. Κατσούρα, Β. Γερανίδη, Κ. Τσιάρα και Ι. Αµοιρίδη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13128-13136.
Συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι πέντε χρόνων από την πυρηνική καταστροφή
στο Τσέρνοµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό ατύχηµα στην
Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13537.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το τρόπο
διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο
του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητας τους, κατόπιν
της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS». τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068, 14073.
Αναφορά επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας για την ανάθεση ή µη από τη
Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για
την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρ-

κογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από
το 2004 - 2008. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14110, 14114.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Παπανδρέου, Ε. Βενιζέλου, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Μ. Χρυσοχοϊδη, Η. Μόσιαλου και Ε. Κουτµερίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την
ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας,
κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14114 - 14122.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν πρέπει ή
όχι να διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία ύστερα από την
απόσυρση της αίτησης ψηφοφορίας από τους Βουλευτές
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΙΗ' , σ. 15733.
Αναφορά στο τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί της
προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για
την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο
Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004
έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009 10/10/2009 και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15830, 15835.
Αναφορά επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS",
από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα
δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009 - 10/10/2009 και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15860 - 15863.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Βρεττού, Σ. Χαλβατζή και Θ. Δρίτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση ή µη Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15863-15866.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Χρυ-
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σοχοΐδη, Γ. Χαραλαµπόπουλου, Κ. Βρεττού, Ι. Αµοιρίδη, Φ.
Παρασύρη και Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ' , σ. 16378 - 16385.
Αναφορά στην αλλαγή του Κανονισµού, σχετικά µε την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΘ' , σ. 16390,
16391.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασιάδη, Π. Ζούνη και Α. Οικονόµου. τόµ. ΙΘ' , σ. 16390, 16391.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Γερουλάνου, Π. Ευθυµίου, Σ. Γιαννακά, Δ. Τσιρώνη, Θ. Ροµπόπουλου και Ν. Μπακογιάννη σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17342 - 17348.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Η. Μόσιαλου, Π. Γερουλάνου, Μ. Χρυσοχοΐδη, Γ. Παπανδρέου,
Φ. Σαχινίδη και Χ. Μαρκογιαννάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών
541/94 και 543/96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού
χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των
τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17563
- 17571.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή κ. Σ. Καλαντίδου,
σχετικά µε τη συµµετοχή της στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί της τροπολογίας 543/96 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' ,
σ. 17570.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη απαγόρευση του καπνίσµατος κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 236.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πλήρη απαγόρευση
του καπνίσµατος. τόµ. ΣΤ' , σ. 4389.
ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις για τη µείωση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 419.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την περικοπή και
τη µεταφορά στον λεγόµενο δεύτερο πυλώνα του 50% των
άµεσων ενισχύσεων του καπνού κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 828.
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου

Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Κλιµατικής Αλλαγής
της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τοµέα του Ευάλωτου της Κλιµατικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης Κινδύνων, της Προσαρµογής και του Μετριασµού".
(Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ. 7836, τόµ.
ΙΒ’, σ. 10159 – 10161.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έγκαιρη επικαιροποίηση των ενδείξεων των αντικαρκινικών φαρµάκων. τόµ. Β'
, σ. 1503.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή της θεραπείας καρκινοπαθών ασθενών µε ραδιοϊσότοπα στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΙΒ' , σ. 9873.
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την κάρτα του πολίτη κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον
Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της Κ.Ο. τον αντικατέστησε Βουλευτής). τόµ. Ε' , σ. 4077.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κάρτα του πολίτη.(Επερωτώντες: Δεκαπέντε
(15) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ.
ΙΔ' , σ. 12014-12032.
ΚΑΣΤΑΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση των διαδικασιών της βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς. τόµ. ΙΕ' , σ. 12555.
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (Νήσος)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την αµφισβήτηση της ελληνικής Αποκλειστικής
Οικονοµικής Ζώνης στο Καστελόριζο από τη Τουρκία κ.λπ.
τόµ. Ι' , σ. 8499.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Καταδικαστέα αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για την αποστολή δεµάτων µε εκρηκτικά τόµ. Β' , σ. 1082.
Καταδικαστέα αναφορά για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ' , σ. 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2677,
2701, 2702, 2703, 2704, 2713, 2718, 2721, 2722, 2731,
2734, 2735, 2736, 2745, 2746, 2750.
Καταδικαστέα αναφορά για την τροµοκρατική επίθεση
στο γραφείο του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Κολοκοτρώνη και στα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε' , σ. 3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703.
Αναφορά στη βίαιη επίθεση εις βάρος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη, κατά τη διάρκεια πορείας στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε' , σ. 3749, 3751, 3769.
Καταδικαστέα αναφορά για την επίθεση στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη. τόµ. ΣΤ' , σ. 4538, 4541,
4543.
Καταδικαστέα αναφορά στα επεισόδια που προκλήθηκαν
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στο γήπεδο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού. τόµ. Ζ' , σ. 5763, 5765, 5780,
5782, 5785, 5786.
Καταδικαστέα αναφορά από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για την
επίθεση των δυνάµεων των ΜΑΤ στην πορεία των ανέργων
µεταλλεργατών στην είσοδο του ΟΛΠ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8953.
Αναφορά στην επίθεση που δέχθηκε ο Νοµπελίστας Ερευνητής κ. James D. Watson και στις πρόσφατες επιθέσεις
εναντίον Υπουργών και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΑ' , σ. 9192,
9194, 9198.
Καταδικαστέα αναφορά στη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας πολίτης στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. ΙΒ' , σ. 9752, 9767, 9768, 9868, 9921.
Αναφορά στην επίθεση κατά του Υφυπουργού κ. Γ. Πεταλωτή. τόµ. ΙΓ' , σ. 11431, 11433, 11434, 11436, 11438.
Αναφορά στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών στην Κέρκυρα. τόµ. ΙΓ' , σ. 11431, 11437, 11438.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων στη χώρα µας. τόµ. ΙΔ' , σ. 11464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14203.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάληψη της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατάληψη της Νοµικής Σχολής Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις καταλήψεις των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΘ' , σ. 17032.
ΚΑΤΑΡ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ. 3000,
τόµ. Η’, σ. 6532 – 6535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον Τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ". (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΓ' , σ. 10977, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
13303, 13314.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
(ΚΑΜΠΙΝΓΚ-CAMPING)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του κάµπινγκ του ΕΟΤ στην Παραλία Σκοτίνα Πιερίας κ.λπ. τόµ.
Β' , σ. 873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λειτουργία κάµπινγκ
στην περιοχή της Σκιάθου. τόµ. ΙZ' , σ. 14956.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε φαινόµενα αι-

σχροκέρδειας στα καύσιµα. τόµ. ΣΤ' , σ. 4394.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εξάρθρωση των κυκλωµάτων νοθείας στα καύσιµα. τόµ.
ΙΔ' , σ. 11941.
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις περικοπές σε
δηµόσιους φορείς πρόληψης, χρήσης, απεξάρτησης και επανένταξης των χρηστών. τόµ. ΙΘ' , σ. 16662.
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη στελέχωσης των Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης των µαθητών κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8571.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν
τα κέντρα ειδικής αγωγής ιδιωτικού δικαίου. τόµ. ΙΓ' , σ.
10672.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, την τροποποίηση του κανονισµού εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4880.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τα προβλήµατα των καταρτιζοµένων και των αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΑµΕΑ Αθηνών (Γαλατσίου) και την
ανεργία στο χώρο των ΑµΕΑ. τόµ. Α' , σ. 279.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα ερευνητικά κέντρα
κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
µέλλον των ερευνητικών κέντρων της χώρας µας. τόµ. ΙΣΤ'
, σ. 13489.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των
Κέντρων Υποδοχής Μεταναστών κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Κράτησης και Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών στο παλιό Αεροδρόµιο Ελληνικού. τόµ. ΙΓ' , σ. 11335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για δηµιουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη
Σπάρτη. τόµ. ΙΔ' , σ. 11931.
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ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4609.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου Χανίων. τόµ. ΙZ' , σ. 14967.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος λειτουργίας
των Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4847.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του). (Συζήτηση). τόµ. ΙΕ' , σ. 12633-12662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις περικοπές σε
δηµόσιους φορείς πρόληψης, χρήσης, απεξάρτησης και επανένταξης των χρηστών. τόµ. ΙΘ' , σ. 16662.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ενίσχυση του
ιατρικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας κ.λπ.
τόµ. Α' , σ. 821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
του Β' Νοσοκοµείου " Άγιος Παύλος" της Θεσσαλονίκης ως
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1463.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις ιατροφαρµακευτικού υλικού στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. τόµ. Γ' , σ.
2223.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. τόµ. ΣΤ' , σ.
4390.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Βορείων
Σποράδων. τόµ. Ζ' , σ. 5414.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού
και υλικών στο Νοσοκοµείο Κορίνθου και στο Κέντρο Υγείας Κιάτου. τόµ. Θ' , σ. 7310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη
προσλήψεως ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα κέντρα υγείας και στο τοπικό ιατρείο του ΙΚΑ
της περιοχής Κουφαλίων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόταση για

«υποβάθµιση» των Νοσοκοµείων Καρύστου και Κύµης σε
Κέντρα Υγείας. τόµ. ΙΓ' , σ. 10900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα Κέντρα Υγείας
Ιτέας και Λιδωρικίου του Νοµού Φωκίδας. τόµ. ΙΕ' , σ.
12688.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών
σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΖ' ,
σ. 14729.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του Γενικού Νοσοκοµείου και του Κέντρου Υγείας Φιλιατών του Νοµού Θεσπρωτίας. τόµ. ΙΘ' , σ.
16808.
ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση) τόµ. Κ' , σ. 17433.
ΚΕΝΤΡΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το
χιονοδροµικό κέντρο Παρνασσού κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6360.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανάπτυξη του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13262.
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΑΦΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Αµφιλοχίας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ.
Δ' , σ. 2705.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΥΦΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλλιθέα, την επαναλειτουργία της
Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 235.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του προβλήµατος ασφάλειας και υγιεινής εξαιτίας της παρουσίας κινητών µονάδων του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης
Νοσηµάτων "ΚΕΕΛΠΝΟ" στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. ΙΘ'
, σ. 16223.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπολειτουργία του δι-
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κτύου ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων)
"ΑΡΙΑΔΝΗ" στην Κρήτη. τόµ. ΙΑ' , σ. 8592.
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
Αναφορά στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της Ευρωζώνης. τόµ. ΙZ' , σ. 14969, 14980, 15112, 15125,
15126, 15128.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό
κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5708.
ΚΙΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U.) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε συνεργασία
για την πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής,
εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών".(Κατάθεση Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Ζ’, σ. 5086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης
Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ζ' , σ. 5639,
τόµ. ΙΑ’, σ. 9056 – 9058.
ΚΙΝΗΜΑ "ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"
Αναφορά στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων" πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ' , σ. 11295,
11296, 11297, 11298, 11304, 11311, 11312, 11313,
11314, 11315, 11316, 11360, 11366, 11367, 11369,
11371, 11372, 11415, 11435, 11437, 11438, 11439.
Αναφορά στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων" πολιτών. τόµ. ΙΔ' , σ. 11705, 11708, 11710, 11712, 11943,
11950, 11967, 11970.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ενίσχυση
και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση) τόµ. Β' , σ. 1598,
τόµ. Γ’, σ. 2458 – 2485, τόµ. Δ’, σ. 2637 – 2643, 2649 –
2687, τόµ. Δ’, σ. 3136.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Κλιµατικής Αλλαγής
της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τοµέα του Ευάλωτου της Κλιµατικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης Κινδύνων, της Προσαρµογής και του Μετριασµού".
(Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι' , σ. 7836, τόµ.
ΙΒ’, σ. 10159 – 10161.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την παύση πληρωµών
των ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές κλινικές. τόµ.
ΙΑ' , σ. 8899.

ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µόλυνση ποταµιών µας από το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 8854.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΡΟΪΚΑ
Αναφορά στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόϊκας.
τόµ. Ζ' , σ. 5348, 5350, 5354, 5356, 5370, 5371, 5372,
5374, 5376, 5378, 5380, 5381, 5382.
Αναφορά στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας
και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ. Ζ' ,
σ. 5527, 5529, 5532, 5533, 5534, 5538, 5539, 5541,
5542, 5543, 5544, 5545, 5547, 5548, 5550, 5552, 5553,
5554, 5555, 5556, 5559, 5560, 5566, 5567, 5568, 5572,
5574, 5576, 5577, 5579, 5580, 5581, 5584, 5586, 5589 ,
5590, 5591, 5593, 5596,.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από το Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Α. Ροντούλη, σχετικά µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισ ευρώ που πρότεινε η "Τρόικα" κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ζ' , σ. 5702.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι
Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Α. Λεβέντης, Ν. Τσούκαλης
και Γ. Ψαριανός). τόµ. ΙΗ' , σ. 15244-15260.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. ΙΗ' , σ. 15233, τόµ. ΙΘ’, σ. 16987 – 17020, τόµ. Κ’, σ.
17234.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. ΙΗ' , σ. 15233, τόµ. ΙΘ’, σ. 16987 – 17020, τόµ. Κ’, σ.
17234.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. (Επερωτώντες: Οι Ανεξάρτητοι
Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Α. Λεβέντης, Ν. Τσούκαλης
και Γ. Ψαριανός). τόµ. ΙΗ' , σ. 15244-15260.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση) τόµ. Κ' , σ. 17433.
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διακοπή παροχής φυσικού αερίου στα κολυµβητήρια ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ και ΕΘΝΙΚΟ
της Θεσσαλονίκης, κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2443.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδι-
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κηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου",
έως την 15η Οκτωβρίου 2010 τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολο
της", έως και την 20η Οκτωβρίου 2010 τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
έως και την 30η Νοεµβρίου 2010 τόµ. Α' , σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο ορίζει ως Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για την
Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου τους Βουλευτές κ.κ. Π. Ευθυµίου, Χ. Πρωτόπαπα και Ε. Μπεντενιώτη. τόµ. Α' , σ. 9.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α'
, σ. 108.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 24 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες
διατάξεις" τόµ. Α' , σ. 108, 133-136.
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής
για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της µέχρι και τη 15η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου που έχει συσταθεί,
κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει
προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 333.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά
της. τόµ. Α' , σ. 429-475.
Ανακοινώνεται ότι η συζήτηση του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και η λήψη των αποφάσεων θα γίνει µετά
τη 14η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α' , σ. 475.
Δήλωση του ειδικού αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μ. Κριτσωτάκη, ότι δεν θα συµµετέχουν στην ψήφιση των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική
καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β' , σ. 1140.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της µέχρι την 30η Νοεµβρίου του 2010. τόµ. Β'
, σ. 1163.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βα-

τοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε.Μπασιάκου, Α.Κοντού και Γ.Βουλγαράκη και κατά
του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. Β' , σ. 1164-1220.
Πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, να κληθούν οι δύο συνταγµατολόγοι της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου"
τόµ. Β' , σ. 1166.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη
συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β' , σ. 1204, 1207.
Μυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θεόδωρου Ρουσόπουλου, Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού και
Γεωργίου Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού
Πέτρου Δούκα. τόµ. Β' , σ. 1208-1219.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η Βουλή, αποδεχόµενη
το πόρισµα και την πρόταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και του πρώην Υφυπουργού κ. Πέτρου Δούκα για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της
Βουλής της συνεδρίασης της 18ης Οκτωβρίου 2010 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Β' ,
σ. 1219.
Κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β' , σ. 1220-1264.
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Αίτηµα της Νέας Δηµοκρατίας για επανάληψη της ψηφοφορίας για την άσκηση Ποινικής Δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Α. Κοντού, Ε. Μπασιάκου και Π. Δούκα που
έγινε στις 16 Νοεµβρίου 2010. τόµ. Β'' , σ. 1285.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της έως και την 10η Δεκεµβρίου 2010. τόµ. Β' ,
σ. 1758.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Γ' , σ. 1813-1971.
Ψηφοφορία επί της αρχής της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
"Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ' , σ.
2096.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
στο σύνολό της έως και την 20η Ιανουαρίου 2011 τόµ. Γ' ,
σ. 2411.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ' , σ. 2534-2535.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ'
, σ. 2534, 2536.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ' , σ. 2537-2558, 2560-2563.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Γεωργίου Παπανδρέου, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο
Βουλευτής κ. Ε. Παπαχρήστος τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. Γ' , σ. 2559.
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη ότι αποχωρούν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών.
τόµ. Γ' , σ. 2575.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί των άρθρων
2,3,4,12,14,15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ' , σ. 2579.
Ονοµαστική ψηφοφορία
επί των άρθρων
2,3,4,12,14,15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ' , σ. 25802609.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί του άρθρου 32 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ. Δ' , σ. 2889.
Ανακοινώνεται ότι η ονοµαστική ψηφοφορία που υπεβλήθη από Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
για το άρθρο 32 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαι-

οσύνης", δεν θα διεξαχθεί. τόµ. Δ' , σ. 3158.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τον Κρατικό Προϋπολογισµό και τους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος 2011. τόµ. Δ' , σ.
3295, 3348.
Ψηφοφορία επί του προϋπολογισµού των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων επί των προϋπολογισµών των ειδικών ταµείων και υπηρεσιών και επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών οικονοµικού έτους
2011". τόµ. Δ' , σ. 3295.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία
γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας, κατά αλφαβητική σειρά, ορίζονται οι Βουλευτές: Ν. Δένδιας, Βουλευτής Κερκύρας, Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου και Κ. Μαρκόπουλος,
Βουλευτής Ευβοίας. τόµ. Ε' , σ. 3885.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής "για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens
στο σύνολο της", για την καθαρογραφή και κατάθεση του
πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011. τόµ.
Ε' , σ. 4056.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή «για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της» καταθέτει το
πόρισµα της. τόµ. ΣΤ' , σ. 4165-4353.
Αναφορά στην τροπολογία την οποία κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό
Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ' , σ. 4661.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί των
άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ.
ΣΤ' , σ. 4717.
Δήλωση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας ότι δεν θα συµµετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της Τετάρτης 23 Φεβρουαρίου 2011
λόγω της γενικής απεργίας. τόµ. Η' , σ. 5902, 5905.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 318 και
ειδικό 20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ' , σ. 7038.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 9 και 29 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 318 και ειδικό 20 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: " Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ' , σ. 7039-7040.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Θ' , σ. 7041-7059, 7075 - 7085.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
για το άρθρο 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Θ' , σ. 7089.
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Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 76907691.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ.
7692-7712.
Αιτήσεις (δύο) ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 3, 20, 21,
43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 8107-8109.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43,
44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι' , σ. 8110-8118, 81198126.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα πέντε Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής, για τη
συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων", που
κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 30/11/2010.
τόµ. Ι' , σ. 8157-8162.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα τέσσερις Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε "τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της" που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 24-1-2011. τόµ. ΙΑ' , σ. 8648-8653.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8792-8827.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων, που ανακοινώθηκε στη
Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ. 8792.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ' , σ.
8808.
Αναφορά στον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί
της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην
Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή

και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112)
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 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Περί Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών», ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. ΑπόστολουΑθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) - Ferrostaal AG-HDWανέλαβε
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής
δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο
235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο
χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 § 1 του ν. 1608/1950) και β) Της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της
απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον
χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α', περίπτωση αιζ',
στοιχείο β’ γ', 2 §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως
η περίπτωση αιζ' προστέθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος
16 του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ' , σ. 9235-9284.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που
κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί
ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ' , σ. 9278-9284.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου,
σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη - εφόσον θα συµµετέχουν όλα τα κόµµατα - και θα υποβάλλει το πόρισµά της
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και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την 6η Ιουνίου 2011. τόµ.
ΙΑ' , σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15-2-2000 σύµβαση, µε την οποία η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ), Ferrostaal AG-HDW»
ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 -Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"- έγινε δεκτή. τόµ. ΙΑ' , σ. 9284.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών. τόµ. ΙΑ' , σ. 9538-9540.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Απριλίου
2011 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ αριθµ. 4295/2964/5.5.2011 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 12µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", προς
διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση, µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW" ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ") τόµ.
ΙΒ' , σ. 9577-9580.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ' , σ.
9704-9720, 9744-9751.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ' ,
σ. 10558-10609.
Αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση για τη συζήτηση επί
του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
«για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens», προκειµένου
να µελετηθούν οι επιστολές που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
πορίσµατος και που αντηλλάγησαν µεταξύ αυτού και του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ' , σ.
10576, 10577, 10578.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του
δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11079-11118.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για σύσταση επιτροπής "για
το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους" δεν γίνεται δεκτή.
τόµ. ΙΓ' , σ. 11117.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιτρο-

πής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους" δεν θα τεθεί
σε ψηφοφορία επειδή στη σύσταση της επιτροπής δεν συναινούν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, η Νέα Δηµοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. τόµ. ΙΓ' , σ.
11117.
Συζήτηση για το θέµα της ψηφοφορίας στην πρόταση
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ' , σ. 11117-11118.
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», προς τη διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW, ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214
Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», καταθέτει το
πόρισµά της. τόµ. ΙΔ' , σ. 11474-11581.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γ. Λιάνη προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και
παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής Φλώρινας. τόµ. ΙΔ' ,
σ. 12099-12100.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι δεν θα συµµετάσχουν αύριο, ηµέρα Τετάρτη 15/6, στις διαδικασίες του
Κοινοβουλίου, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ.
ΙΔ' , σ. 12117.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κιλκίς του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γ. Φλωρίδη, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία
δηλώνει ότι παραιτείται από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ.
ΙΔ' , σ. 12218-12220.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Λάρισας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ε. Νασιώκα, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία παραιτείται από το Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. ΙΔ' , σ.
12249-12250.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, από
τη συζήτηση της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση λόγω της δήλωσης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και επιστροφή αυτών. τόµ. ΙΕ' , σ.
12482, 12483.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ.
12488, 12505 - 12508.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Π. Λαφαζάνη ότι θεωρούν απαράδεκτο να συνεδριάζει η Ολοµέλεια της Βουλής,
ηµέρα γενικής απεργίας (27η Ιουνίου) και στάσης των εργαζοµένων της Βουλής. τόµ. ΙΕ' , σ. 12716.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ' , σ. 12723.
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Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ' , σ.
12881 - 12882.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής και του µόνου
άρθρου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12881, 12883.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12884 - 12894.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι
ο Βουλευτής Παναγιώτης Κουρουµπλής δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΕ' , σ. 12913.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012
- 2015", σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη µη προσέλευση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης για να δώσει εξηγήσεις
για τα βίαια επεισόδια που διαδραµατίζονται στο Σύνταγµα και το Μετρό κατά την διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ' , σ. 12934, 12940.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας (2) των Βουλευτών
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και
επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12956, 13010 - 13012.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπορόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 12956, 13010, 13013.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας,
κ. Αντώνης Σαµαράς, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής κυρία Ελισάβετ Παπαδηµητρίου τίθεται εκτός της
Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ.
ΙΕ' , σ. 12994.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί όλων των
άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ' , σ. 13014-13046.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000
σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της
πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' ,
σ. 13095.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην
Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για
την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε
µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής και
χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη,
για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του
Συντάγµατος, τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 157
του Κανονισµού της Βουλής και τις παραγράφους 1, 2 και
3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ' , σ. 13095-13245.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής
και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου
214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ' , σ. 13104.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά
µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214", περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή
παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως
αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως
άνω Επιτροπής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13126-13137.
Ανακοινώνεται η απόφαση για την άσκηση ποινικής
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000
σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», το οποίο καταχωρίστηκε στα
Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης
της 6ης Ιουνίου 2011 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της απόφασης αυτής. τόµ. ΙΕ' , σ. 13137.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού,
σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και
παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου
214". τόµ. ΙΕ' , σ. 13137-13244.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν: α) πρόταση σύστασης Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε
τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των
στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητας τους, 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», όπως αυτό τροποποιήθηκε από
το άρθρο 2 του ν.3961/2011.1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκο-
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γιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006
και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα
στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9-1-2009 έως τις 1010-2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του
Δηµοσίου. 2) Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά
µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο 390 του
Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. Παράλληλα, η ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία ως προς
την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για τους πρώην Υπουργούς κ.κ. Αναστάσιο Μαντέλη και Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αναστάσιο Μαντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο
Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών εγγράφων της δικογραφίας και του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της
SIEMENS στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε
να προχωρήσει αυτή στις δέουσες ενέργειες, σύµφωνα µε
τις αρµοδιότητές της. Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά
πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS
στο σύνολό της, προτείνεται η αποστολή του πορίσµατος
αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες
πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13569-13597.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο επιστολή
µε συννηµένο ενηµερωτικό σηµείωµα εν όψει της συζήτησης επί της πρότασης που κατέθεσαν 108 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της
κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως
άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», σχετικά µε τις απόψεις
του, γύρω από το ζήτηµα που έχει ανακύψει και τον αφορά.
τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068 - 14072.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 155 του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011, επί της προτάσεως που κατέθεσαν 108 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές
γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που

αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» από τους: 1) Βουλευτή
κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε
αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και
2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του
Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14068 - 14123.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των
στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 2008, θα δώσουν λευκή ψήφο. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14100.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε
τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των
στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, από το 2004 2008, θα ρίξουν στην κάλπη άκυρα ψηφοδέλτια. τόµ. ΙΣΤ' ,
σ. 14102.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη
από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην
υπόθεση «SIEMENS» για τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο
Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και
πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14114 - 14123.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των ταυτόχρονα διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος,
για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας
και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους,
κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την

146
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006
και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα
θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών
από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του
αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 15 του ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του
όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14123.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
του σχεδίο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για
την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". (Απερρίφθη). τόµ.
ΙΖ' , σ. 14826.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κ.
Κιλτίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15292 -15293, 15295.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
τόµ. ΙΗ' , σ. 15292,15294, 15295.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΗ' , σ. 15353.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011 διαβιβάστηκε στη Βουλή το µε αριθµό 1/5-8-2011 Βούλευµα του
Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ.4 του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον
της Ολοµέλειας της Βουλής στις 13-7-2011, µε το οποίο: 1.
Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε
κατά του πρώην Υπουργού Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του
άρθρου 235 του Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του
ν. 1608/1950. 2. Παραπέµπεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών η υπόθεση και η σχετική δικογραφία για την αξιόποινη πράξη της νοµιµοποίησης εσόδων από την εγκληµατική δραστηριότητα της παθητικής δωροδοκίας που αποδίδεται στον πρώην Υπουργό ΑπόστολοΑθανάσιο Τσοχατζόπουλο και το βούλευµα αποφαίνεται για
όσα ειδικότερα ορίζονται σ’ αυτό. τόµ. ΙΗ' , σ. 1536815408.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ.Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ' , σ. 15727 - 15729.

Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για ανάκληση της αίτησης της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΗ' , σ. 15731.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ' , σ. 15830-15867.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση της πρότασης
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών από τις
9/1/2009-10/10/2009 µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15835.
Αποχώρηση των Ανεξάρτητων Βουλευτών που πρόσκεινται στη Δηµοκρατική Συµµαχία, από τη συζήτηση της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ' , σ. 15859.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που
κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότη-
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τα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009 και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ' , σ. 15863.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS":
α) Από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009 και β) από τον
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι η ως άνω πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΗ' , σ. 15867.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί του άρθρου 29 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ' , σ. 16325-16326.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παφίλη ότι το κόµµα
του θα υπερψηφίσει το άρθρο 29 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις", για τη διάταξη που
αφορά το τέµενος και µόνο και ότι δεν συµφωνούν µε το υπόλοιπο. τόµ. ΙΘ' , σ. 16377, 16378.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ' , σ. 16377 - 16389.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων
χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ' , σ. 17340 - 17341.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17342 - 17352.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της τροπολογίας
543/96 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήραΚύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών

της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17558,17560.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των τροπολογιών 543/96
και 541/94 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17558,1756117562.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας 543/96 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της ΣύµβασηςΠλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις".
τόµ. Κ' , σ. 17558-17559.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 543/96
και 541/94 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ' , σ. 17563 - 17578.
ΚΟΥΒΕΪΤ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του
Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνολογική
Συνεργασία". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Δ' , σ.
3274, τόµ. ΙΕ’ σ. 12566 – 12569, 12618.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ". (Kατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ'
, σ. 9246, τόµ. ΙΒ' , σ. 10270, 10310.
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις κρατικές σκηνές και τις
συλλογικές συµβάσεις που ισχύουν σ' αυτές. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
14165.
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΘ' , σ.
16272, τόµ. Κ’, σ. 17775 – 17823.
ΚΡΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 311.
ΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την οριοθέτηση
του Κτήµατος Μανωλάδος στο Νοµό Ηλείας τόµ. Θ' , σ.
7027.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-
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νοµικών, σχετικά µε τη λειτουργία της Κτηµατικής Υπηρεσίας Λευκάδος κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6116.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ενεργοποίηση
του µηχανισµού ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ για την προµήθεια ζωοτροφών και τη στήριξη των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων των κτηνοτρόφων εξαιτίας του κόστους
παραγωγής κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5315.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. Ι' , σ. 7789-7807.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αλλαγή του νόµου σχετικά µε τις εισφορές των γεωργών-κτηνοτρόφων που πρέπει
να προκαταβάλλουν κάθε έτος µε δήλωση ΟΣΔΕ υπέρ του
ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. ΙΓ' , σ. 10667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και των επιπτώσεών του στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΙΘ' , σ. 17043.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
"απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Ε. Μεϊµαράκης, Ε. Κεφαλογιάννης, Κ. Μητσοτάκης, Κ. Χατζηδάκης,
Ο. Κεφαλογιάννη, Ι. Πλακιωτάκης, Κ. Μουσουρούλης και
Κ. Τασούλας). τόµ. ΙΓ' , σ. 11156-11174.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο µε την οποία ζητά την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση τόµ. ΙΔ' , σ. 12279 12280.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψηφοφορία επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την
Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ. 12283 – 12308, 12311 – 12391,
12393-12488.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ' , σ.
12488, 12505 - 12508.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου µε την οποία γνωστοποιεί τα υπ' αριθµ. 97, 98,
99 Προεδρικά Διατάγµατα περί: α) αποδοχής της παραίτησης του κ. Γ. Πεταλωτή από τη θέση του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό, β) διορισµού του στη θέση του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ) διορισµού του κ. Ι. Διαµαντίδη ως Υφυπουργού
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και της κ. Ε.
Τσουρή ως Υφυπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων
και Αλιείας, αντίστοιχα. τόµ. Α' , σ. 3-4.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κυβερνήσεως
και Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή" µε την οποία γνωστοποιεί τα Π. Δ.

62/17-6-2011 και 63/17-6-2011 περί αποδοχής της παραίτησης και διορισµού µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ' , σ.
12293 – 12296, 12792-12793.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι διορίστηκε ο κ. Αγγελος
Τόλκας στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ.
ΙZ' , σ. 15109-15110.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 831-846.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο.(Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ' , σ. 2135-2155.
ΚΥΠΡΟΣ
Συζήτηση στην Ειδική συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης της Βουλής των Ελλήνων µε την ευκαιρία της
συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια. τόµ. Β' , σ. 14711475.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of Undestranding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement)µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε
την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που
αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Ηλ , σ. 6151 – 6154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
σε θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ε' , σ. 3380, τόµ. Η’, σ.
6568 – 6571, 6586.
Ανακοινώνεται το συλλυπητήριο µήνυµα του Προέδρου
της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου προς τον Πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Γιαννάκη Οµήρου, για το τραγικό δυστύχηµα στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13618.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα στη Ναυτική Βάση
της
Κύπρου.
τόµ.
ΙΣΤ'
,
σ.
13618,13619,13621,13623,13627.
Αναφορά στην 20η Ιουλίου, ηµέρα εισβολής του "Αττίλα"
στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13991, 14001, 14008.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των ανθρώπων που
έχασαν τη ζωή τους κατά την εισβολή του "Αττίλα" στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 14008.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του τραγικού δυ-

149
στυχήµατος στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ' , σ.
14156, 14157, 14158.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων
συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13855, τόµ. ΙΗ’, σ. 16015 –
16048, 16052 – 16076, τόµ. ΙΘ’, σ. 16276.
ΚΩΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
προθέσεις του Υπουργείου για το κλείσιµο του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου κωφών Αµπελοκήπων κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ.
9486.
Λ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά µε τους κοινούς κανόνες
και διαδικασίες στα κράτη - µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Γ' , σ.
2521, τόµ. Ε’, σ. 3412 – 3457, 3459 – 3476, 3478 – 3480,
3696 – 3712, 3892.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης µε την κατασκευή φράκτη στον Έβρο.
τόµ. Ε' , σ. 3802.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης στην Πάτρα κ.λπ. τόµ. Ε' ,
σ. 4024.
Αναφορά στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4422, 4424, 4427, 4429, 4432, 4433, 4434,
4437, 4439, 4446, 4447, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454,
4455, 4456, 4458, 4459.
Αναφορά στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής Σχολής από λαθροµετανάστες και το πανεπιστηµιακό άσυλο.
τόµ. ΣΤ' , σ. 4476,4478,4479,4480,4481,4482,
4579,4580,4581,4582,4583.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατάληψη της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4843.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατάληψη της Νοµικής Σχολής Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4849.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη Συµφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας για την επανεισδοχή των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ. 4882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη συµµετοχή Ελλήνων ιδιοκτητών διαµερισµάτων στην εκµετάλλευση των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. Ζ'
, σ. 5309.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη σύλληψη των παρανόµων
αλλοδαπών κατά τη µεταφορά τους από τη Νοµική Σχολή
στο Μέγαρο "ΥΠΑΤΙΑ" κ.λπ. τόµ. Ζ' , σ. 5762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη σχέση λαθροµεταναστών
και "αντιρατσιστικών" οργανώσεων κ.λπ. τόµ. Η' , σ. 6630.
Αναφορά στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας, του
κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ' , σ. 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955,
6956, 6958, 6959, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966,
6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6974, 6978, 7074,
7090, 7093, 7096, 7098, 7104, 7109, 7111, 7112, 7113,
7114, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123,
7125, 7130, 7131, 7138, 7140, 7141, 7142, 7143, 7145,
7146, 7147,7153,7156, 7157, 7158.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απέλαση των λαθροµεταναστών απ όλη τη χώρα,
την καταστολή της µεταναστευτικής εισροής κ.λπ. τόµ. ΙΑ' ,
σ. 9043, 9045.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το καθεστώς ανοχής και τη
σύσταση επιτροπής για τους λαθροµετανάστες του Μεγάρου
"ΥΠΑΤΙΑ" κ.λπ. τόµ. ΙΑ' , σ. 9192.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή µαζικής εισόδου παρανόµων µεταναστών κ.λπ.
τόµ. ΙΑ' , σ. 9481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της
λαθροµετανάστευσης στην Ηγουµενίτσα. τόµ. ΙΑ' , σ. 9483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη µαζική αναβολή αποµάκρυνσης των λαθροµεταναστών της «Υπατίας». τόµ. ΙΓ' , σ.
10908.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων µεταναστών µέσω του ΙΚΑ. τόµ. ΙΘ' , σ.
16672.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις λατοµικές επιχειρήσεις της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. ΙΔ'
, σ. 12190.
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". (Κατάθεση - Συζήτηση
– Ψήφιση). τόµ. ΙΑ' , σ. 9201, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566 – 12569.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων αντικατάστασης υπεραστικών λεωφορείων. τόµ. Γ' , σ. 1779.
ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων
µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές της Νέας Δη-
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µοκρατίας). τόµ. Α' , σ. 831-846.
ΛΙΒΥΗ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, σύµφωνα µε το άρθρο
142 του Κανονισµού της Βουλής, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι' , σ. 7878-7889.
ΛΙΓΝΙΤΗΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θέση του Υπουργείου στο ζήτηµα του Αχελώου και των
λιγνιτικών κοιτασµάτων της επαρχίας Ελασσόνας. τόµ. ΙΣΤ'
, σ. 13892.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στην προβλήτα ΙΙ του Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 178.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων,
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την κατάσταση στη µαρίνα Χίου (Καστέλο) και την αξιοποίηση άλλων τουριστικών λιµένων στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου. τόµ. Β' , σ. 937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β' , σ. 1705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πολιτιστική και τουριστική αναβάθµιση του λιµανιού της Ζέας κ.λπ. τόµ. Η' , σ.
6369.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λειτουργία και
ανάπτυξη του λιµένος Βόλου. τόµ. ΙΖ' , σ. 14229.
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στην προβλήτα ΙΙ του Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α' ,
σ. 178.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΣΤ' , σ.
4487, τόµ. Ζ’, 5850 – 5900, τόµ. Η’, σ. 6127.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων, Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος, Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος και
η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος, κατέθεσαν
ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα νέα επιπρόσθετα µέτρα της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ' , σ. 12695.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Εθελοντισµός
στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. Κ' , σ.
17879.

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση της λιµνοδεξαµενής Χρυσοσκαλίτισσας στο Νοµό Χανίων. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13855.
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των λιµνοθαλασσών
της Βόρειας Εύβοιας. τόµ. ΙΣΤ' , σ. 13487.
ΛΥΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων σε λύκεια του Νοµού Αχαΐας κ.λπ. τόµ. Α' , σ. 87.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
αλλαγές στο "Νέο Λύκειο". τόµ. ΙΒ' , σ. 9878.
ΛΥΚΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β' κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και
Ναυτικών Λυκείων για την εισαγωγή στα ΤΕΙ και λοιπές
σχολές στο Ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 κ.λπ. τόµ. ΣΤ' , σ.
4564.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
µεταφορά µαθητών Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης
(ΤΑΔ) κ.λπ. τόµ. Γ' , σ. 2450.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ακολουθούµενες διαδικασίες για την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση µαθητών Ροµά στο Νοµό Φθιώτιδας τόµ.
Η' , σ. 6660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη στελέχωσης των Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης των µαθητών κ.λπ. τόµ. Ι' , σ.
8571.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τον επανασχεδιασµό της
µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΒ' , σ.
9575.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συνθήκες
διαβίωσης των µαθητών που διαµένουν στη Μαθητική Εστία Μολάων. τόµ. ΙΓ' , σ. 10951.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατανάλωση αλκοόλ
από µαθητές. τόµ. ΙΔ' , σ. 11605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
τόµ. Κ' , σ. 17473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών και την
εφαρµογή του Ν. 3699/2011. τόµ. Κ' , σ. 17474.
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιδότηση
του κόστους εργασίας στους Νοµούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. Α', σ. 826.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Μακεδονικών Οργανώσεων
κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της
στην αποδοχή ονοµασίας της FYROM που να περιλαµβάνει
τον όρο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", στην ύπαρξη µακεδονικής εθνότητας και µακεδονικής γλώσσας που διαφέρει από τον ελληνισµό και την ελληνική γλώσσα, στην ένταξη των Σκοπίων στο
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί το Ελληνικό
Κοινοβούλιο να εκδώσει ψήφισµα, ώστε καµία ελληνική κυβέρνηση να µη διαπραγµατευτεί ονοµασία των Σκοπίων που
θα περιέχει τον όρο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". τόµ. ΣΤ', σ. 47134714.
ΜΑΛΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία
στον τοµέα της έρευνας και διάσωσης". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9535, τόµ. ΙΖ’, σ. 14853 –
14855.
ΜΑΡΙΝΕΣ (βλ. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ )
ΜΑΣΤΙΧΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µαστίχα Χίου και τα ειδικά µέτρα για γεωργικά προϊόντα των µικρών νησιών του
Αιγαίου (Κανονισµός ΕΚ 1405/2006). τόµ. ΙΓ', σ. 10669.
ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για νοµοθετική ρύθµιση περί δυνατότητας καταπολέµησης µαύρου
χρήµατος κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7833.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε το ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης
στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. τόµ. ΙΘ', σ. 17034.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης των µέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αττική και
στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α', σ. 416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συναγερµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής
µεταφοράς, στα διόδια στις εθνικές οδούς κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων).
τόµ. Ε', σ. 4079.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων και των διοδίων
κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5301.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού σχετικά µε τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων 2013 κ.λπ. τόµ. Α', σ. 96.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εγγραφή των κονδυλίων για τους Μεσογειακούς Αγώνες στον προϋπολογισµό
του 2011 κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων ΒόλουΛαρίσης 2013 κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού). τόµ. ΣΤ', σ. 4839.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013. (Επερωτώντες: Δέκα πέντε (15) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. Ζ', σ. 5774-5795.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων
του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα. (Επερωτώντες: Εικοσιπέντε (25) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΑ', σ.
9316-9330.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο. τόµ. Κ', σ. 17848.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της
Κυβέρνησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. (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. Κ',
σ. 18001 - 18024.
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Αναφορά στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της
χώρας και στο "µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
στρατηγικής" ως λύση για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΔ',
σ. 11705, 11706, 11707, 11708, 11711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που θα
ενταχθούν στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. τόµ. ΙΔ', σ.
11995.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΔ', σ. 12003, τόµ. ΙΕ’, σ. 12715
– 12771, 12794 – 12841, 12843 – 12914.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
ΙΕ', σ. 12719, 12915 – 12956, 12957 – 13046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών).
τόµ. IH', σ. 15885.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
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νοµοθετική ρύθµιση για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών
µε σοβαρές αναπηρίες. τόµ. ΙΘ', σ. 17040.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έγκριση συνυπηρέτησης
υπαλλήλου του Νοσοκοµείου " Άγιος Σάββας" στην περιοχή
που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός της. τόµ. Κ', σ. 17219.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία των Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων
τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα βρώσιµα
προϊόντα. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΓ', σ. 10911 10927.

ναστών"( Προτείνοντες: ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συναγερµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του. (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Κράτησης και Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών στο παλιό Αεροδρόµιο Ελληνικού. τόµ. ΙΓ', σ. 11335.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για δηµιουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη
Σπάρτη. τόµ. ΙΔ', σ. 11931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την είδηση της σύλληψης µεταναστών στον Αερολιµένα Αθηνών. τόµ. ΙΖ', σ. 14694.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προώθηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την εξόρυξη
χρυσού και άλλων µεταλλευµάτων. τόµ. ΙΓ', σ. 11153.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας µας κ.λπ.
τόµ. Α', σ. 238.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση των
µονάδων µεταµοσχεύσεων µεγάλων νοσοκοµείων της χώρας µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στις µεταµοσχεύσεις κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ.
4841.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αλλαγή του νόµου για τις µεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων οστών και οργάνων
σώµατος κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7253.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις µειώσεις αποδοχών στο Δηµόσιο και
στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ζ', σ.
5769.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεά και τη µεταµόσχευση οργάνων στην Ελλάδα. τόµ. Ζ', σ. 5413.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΓ', σ. 10796, τόµ.
ΙΔ’, σ. 12091 – 12128, 12129 – 12156, 12193 – 12252.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ενηµέρωση
των πολιτών για τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. ΙΘ', σ. 17036.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση του ΕΣΥ από την δωρεάν περίθαλψη παράνοµων
µεταναστών κ.λπ, σελ. τόµ. Α', σ. 302.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε πρόβληµα ασφάλειας και υγιεινής, λόγω συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού µεταναστών
σε παλαιά µονοκατοικία στην πλατεία Αττικής. τόµ. ΣΤ', σ.
4629.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα
για την µη παροχή ιατρικής βοήθειας στους µετανάστες απεργούς πείνας εντός νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7250.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρύθµιση του
καθεστώτος διαµονής και εργασίας των ανεπίσηµων µετα-

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3379, τόµ. Η’, σ. 6151 – 6154, 6248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-EMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας
που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Η’, σ. 6151 – 6154, 6198.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of Undestranding)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement)µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας
σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Η’, σ. 6151 –
6154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
Ε', σ. 3758, τόµ. Η’, σ. 6151 – 6154, 6292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
(Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ.
4528, τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374, 7389.
Σχέδιο νόµου Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας: "Κύρωση της Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088, τόµ. Ι’, σ.
8311 – 8313, 8324.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Kατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270,
10279, 10366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν". (Kατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270,
10402.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ

της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ".
(Kατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ.
ΙΒ’, σ. 10270, 10494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270, 10271.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Αεροπορικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Kατάθεση - Συζήτηση –
Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270, 10441.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ". (Kατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270, 10310.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση ). τόµ. ΙΔ', σ. 12226, τόµ. ΙΗ , σ. 15445 – 15447.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διακοπή των µεταφορών των µαθητών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ',
σ. 5240.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µετακίνηση των µαθητών
των Νοµών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Ηµαθίας κ.λπ.
τόµ. Η', σ. 6623.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
αλλαγές στο δικαίωµα µετεγγραφής των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. Γ', σ. 2068.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας σχετικά µε το Μετοχικό Ταµείο Στρατού κ.λπ.
τόµ. Β', σ. 1032.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το Μετρό της
Θεσσαλονίκης. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Γκιουλέκας Κ., Καράογλου Θ., Καλαφάτης
Σ., Αναστασιάδης Σ., Ιωαννίδης Ι., Ράπτη Ε., Τασούλας Κ.).
τόµ. ΙΑ', σ. 9199-9234.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή δικο-
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γραφία σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Α', σ. 228.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφίες: α) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ευρυπίδη Στυλιανίδη, β) κατά των
πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωνσταντίνου Χατζηδάκη και Ευρυπίδη Στυλιανίδη, γ) κατά του
πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναστασίου Παπαληγούρα, δ) κατά του
τέως Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, Κωνσταντίνου Τασούλα,ε) Κατά του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β', σ. 1425.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
δικογραφίες: α) κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννη, β) κατά του τέως Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και νυν Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκη. τόµ. Β', σ. 1580.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και Αλέξανδρου Κοντού. τόµ. Δ', σ. 2874.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία που φέρεται να αφορά σε διατελέσαντα Υφυπουργό, τόµ. Ε', σ. 3770.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως
2009. τόµ. Ε', σ. 3830.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του
Υπουργικού Συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001. τόµ.
Ε', σ. 3830.
Συζήτηση επί της διαβίβασης δικογραφιών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το νόµο Περί "Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών": α) κατά των όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004
έως 2009 και β) κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών
του Υπουργικού Συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001.
τόµ. Ε', σ. 3830-3832.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ.
Πάγκαλου. τόµ. Ε', σ. 4106.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας Μπιρµπίλη τόµ. Ι',
σ. 7836.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης
και µετέπειτα Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ι', σ. 8157.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών":1) Δικογραφία κατά "του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας κ. Απόστολου Τσοχατζόπουλου και λοιπών µελών
της Κυβερνήσεως", 2) Δικογραφία κατά "των µελών των
Κυβερνήσεων που κατά καιρούς επόπτευαν την υλοποίηση
συµβάσεων οι οποίες αναφέρονται στην εν λόγω ποινική
δικογραφία" τόµ. ΙΑ', σ. 8696.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά των Υπουργών κ.κ. Χ. Παπουτσή, Σ. Βούγια και Ε. 'Οθωνα. τόµ. ΙΓ', σ. 10874.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: α) Δικογραφία κατά των διατελεσάντων µέχρι
2/8/2010 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς
και Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
β)Δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. ΙΓ',
σ. 11146.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά των διατελεσάντων Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών από 31.03.2004 µέχρι 2.9.2009.
τόµ. ΙΔ', σ. 11467.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς
Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τα έτη 2008 και 2009 τόµ. ΙΔ',
σ. 11716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»:1. Δικογραφία κατά του διατελέσαντος Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης κατά το έτος 2009 και 2. Δικογραφία κατά του διατελέσαντος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά το χρονικό διάστηµα από
19.8.2009 έως 25.8.2009. τόµ. ΙΕ', σ. 12751.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Θ. Μωραΐτη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13259.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Πολιτισµού κ. Γ. Ορφανού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13304.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Α. Διαµαντοπούλου.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13492.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: 1. Δικογραφία κατά των πρώην Πρωθυπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Σηµίτη και Κωνσταντίνου Καραµανλή, Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Γιάννου Παπαντωνίου, Νίκου Χριστοδουλάκη και Γεωργίου Αλογοσκούφη και Υπουργών Μεταφορών κ.κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, Μιχάλη
Λιάπη και Κωστή Χατζηδάκη. 2. Δικογραφία που αφορά
τους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κατά τα έτη 2001-2002. τόµ. ΙΗ', σ. 15368.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: 1. Δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσή και του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου. 2. Δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 3. Δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Υγείας κ. Γ. Παπαγεωργίου. τόµ. Κ', σ. 17484.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου
στο χώρο του Ελληνικού. τόµ. Η', σ. 6634-6636.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". (Κατάθεση –
Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4539, τόµ. Ζ’, σ. 5526 –
554, 5565 – 5599, 5634 – 5680, 5844.
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση) τόµ. Β', σ. 1699, τόµ. ΙΓ’, σ. 4465 – 4491, 4527 –
4544, 4647.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη διευκόλυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δάνεια
προς το ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2349.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για αναδροµική επιστροφή µισθών από τους υπαλλήλους του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων. τόµ. Κ', σ. 17476.
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προστασία των χαµηλόµισθων, των
ανέργων, των συνταξιούχων κ.λπ. τόµ. Α', σ. 824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των µισθοδοτούµενων
στο δηµόσιο τοµέα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14199, τόµ. Κ', σ. 17534.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καταστροφή µνηµείων του ελληνικού
πολιτισµού, την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Σκόπια κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4792.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε οικοδοµικές αυθαιρεσίες στον προµαχώνα του Αγίου Αθανασίου (Ενετικά Τείχη Κέρκυρας)
και την προστασία των πολιτιστικών µνηµείων της Κέρκυρας. τόµ. ΙΖ', σ. 14221.
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Εκπαίδευσης και της Επιστήµης". (Κατάθεση - Ψήφιση).
τόµ. Η', σ. 6428, τόµ. ΙΑ’, σ. 8905.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΜΑΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την επέµβαση των ΜΑΤ στο
Οβριόκαστρο Κερατέας κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3846.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των δύο Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ. 9582.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση) τόµ. Κ', σ. 17433.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νεογνών στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ.
τόµ. Ε', σ. 4100.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Ι', σ.
8196.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων,
την εξαίρεση καταβολής ΦΠΑ κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2347.
ΜΟΡΝΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον καταλογισµό
ευθυνών και ανάγκη άµεσης καταβολής αποζηµιώσεων στο
Σαράντι Βοιωτίας λόγω διαρροής του καναλιού του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 8735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αναδασµό
στην πεδιάδα του Μόρνου. τόµ. ΙΘ', σ. 16677.
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ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διακοπή σύµβασης του έργου "Κατασκευή Μουσείου Αγροτικής Κληρονοµιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο του Νοµού Βοιωτίας" κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 4094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Μουσείου Θεόφιλου στην Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4569.
Αναφορά στην 18η Μαΐου Παγκόσµια Ηµέρα για τα
Μουσεία. τόµ. ΙΓ', σ. 10719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εφαρµογή του διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και
των µουσείων της χώρας µας. τόµ. ΙΓ', σ. 10773.
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13652.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την κινητικότητα µουσουλµανικών εξτρεµιστικών
κύκλων στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατασκευή µουσουλµανικού τεµένους στο Βοτανικό κ.λπ.
τόµ. Ε', σ. 3743.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το κόστος των
προγραµµάτων εκπαίδευσης των παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας. τόµ. Η', σ. 6412.
ΜΠΑΧΡΕΪΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Βασιλείου του Μπαχρέιν". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088, τόµ. Ι’, σ. 8311 – 8313, 8324.
Ν
ΝΑΡΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την υλοποίηση της Σύµβασης Οτάβα για την καταστροφή των ναρκών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14156.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών" (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συναγερµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Α. Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 3049.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης

Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5639,
τόµ. ΙΑ’, σ. 9056 – 9058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προγράµµατα
χορήγησης υποκατάστατων στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. ΙΘ', σ. 16666.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ελλάδα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΘ', σ. 1712117146.
ΝΑΤΟ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Βασιλείου
της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής
Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού
του ΝΑΤΟ που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο
Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5543,
τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374, 7425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά
στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής
Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ". (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 – 9924, τόµ. Ι', σ.
8466.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την
Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ".
(Kατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ.
ΙΖ’, σ. 14295 – 14299, 14328.
ΝΑΥΑΓΙΑ
Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου
"SEA DIAMOND" κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο αιτείται
την ανέλκυση του ναυαγίου του "SEA DIAMOND" από την
Καλντέρα της Σαντορίνης και την απόδοση ευθυνών σε αυτούς που το προκάλεσαν και κωλυσιεργούν τη διαδικασία
ανέλκυσής του. τόµ. Α', σ. 274-275.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την ανέλκυση του ναυαγίου του "Sea Diamond" από το λιµάνι της
Σαντορίνης. τόµ. ΙΓ', σ. 10898.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο. τόµ. Κ', σ. 17848.
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ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΕΩΡΙΟΥ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο.
τόµ. ΙΘ', σ. 17112.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το Ναυπηγείο Σκαραµαγκά. τόµ.
ΙΕ', σ. 12689.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τα
ναυτεργατικά δικαιώµατα κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6530.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση τµήµατος βάσης
του Πολεµικού Ναυτικού για τη δηµιουργία Ισλαµικού Τεµένους κ.λπ. τόµ. Α', σ. 788.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων καταθέτει την Έκθεσή της: "Για τη σύναψη και την πορεία εκτέλεσης των συµβάσεων 012Β/2000 και 021Β/2002 των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού κατά την περίοδο 2000-2009, καθώς
και των συναφών τους συµβάσεων Α/Ω". τόµ. ΙZ', σ. 1498215108.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους
Έλληνες ναυτικούς. τόµ. Γ', σ. 2176.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους. τόµ. ΙΓ', σ. 10674.
ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον εντοπισµό καρκινογόνων ουσιών στο νερό στην περιοχή των Οινόφυτων, τη µόλυνση του Ασωπού ποταµού κ.λπ.
τόµ. Α', σ. 233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εξασφάλιση νερού ασφαλούς προέλευσης για το Δήµο
Μεσσαπίων σε συνεργασία µε την ΕΥΔΑΠ κ.λπ. τόµ. Θ', σ.
7254.
ΝΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διαδικασία αδειοδότησης για τα υφιστάµενα δικαιώµατα
χρήσης νερού κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4563.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την οµαλή λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου Κερκύρας. τόµ. Α', σ. 549.
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων,
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την κατάσταση στη µαρίνα Χίου (Καστέλο) και την αξιοποί-

ηση άλλων τουριστικών λιµένων στην Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου. τόµ. Β', σ. 937.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική προβολή στην Τουρκία των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Β', σ. 945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στην Ικαρία από
τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 18ης Οκτωβρίου κ.λπ.
τόµ. Β', σ. 1019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
οικογενειακών ιατρών και ιατρών λοιπών ειδικοτήτων στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές
στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίσπευση
των εργασιών για την αποπεράτωση του έργου των λαϊκών
πολυκατοικιών του Δήµου Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του βορείου οδικού άξονα Κρήτης κ.λπ. τόµ. Ε', σ.
3739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Μουσείου Θεόφιλου στην Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4569.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη αγροτικού ιατρού στον Κάλαµο της Λευκάδας κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ.
4845.
Συζήτηση σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση
των παραγωγών των πρώιµων κηπευτικών της περιοχής
Κουντούρας του Δήµου Σελίνου των Χανίων για τις ζηµιές
που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
διακοπή των µεταφορών των µαθητών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ',
σ. 5240.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Βορείων
Σποράδων. τόµ. Ζ', σ. 5414.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µετεξέλιξη του Σταθµού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος Λέσβου σε Ινστιτούτο Έρευνας Βορείου Αιγαίου τόµ. Ζ', σ. 5822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη λειτουργίας της
Ακτοφυλακής στα νότια παράλια της Κρήτης. τόµ. Θ', σ.
7199.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αποπεράτωση δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στη Σαλαµίνα κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7255.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον έλεγχο περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας πυρηνελαιουργείου στη Βασιλική Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7775.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υπολειτουργία του δικτύου ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων)
"ΑΡΙΑΔΝΗ" στην Κρήτη. τόµ. ΙΑ', σ. 8592.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8895.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση και διαχείριση της
Μαρίνας Μυτιλήνης. τόµ. ΙΒ', σ. 9689.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µαστίχα Χίου και τα ειδικά µέτρα για γεωργικά προϊόντα των µικρών νησιών του
Αιγαίου (Κανονισµός ΕΚ 1405/2006). τόµ. ΙΓ', σ. 10669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης µε τα νησιά του Αιγαίου. τόµ. ΙΓ', σ. 10759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την ανέλκυση του ναυαγίου του "Sea Diamond" από το λιµάνι
της Σαντορίνης. τόµ. ΙΓ', σ. 10898.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
(Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Ε.
Μεϊµαράκης, Ε. Κεφαλογιάννης, Κ. Μητσοτάκης, Κ. Χατζηδάκης, Ο. Κεφαλογιάννη, Ι. Πλακιωτάκης, Κ. Μουσουρούλης και Κ. Τασούλας). τόµ. ΙΓ', σ. 11156-11174.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση επισκευαστικών
εργασιών στο Φρούριο Σιγρίου Λέσβου. τόµ. ΙΓ', σ.
11203.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε διεθνείς ιστοσελίδες που έχουν ως περιεχόµενο
την πώληση ελληνικών νησιών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13298.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί στα νησιά. τόµ. ΙΣΤ', σ.
13749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των αλιέων Λέρου, Καλύµνου και Κω. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14155.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε οικοδοµικές αυθαιρεσίες στον προµαχώνα του Αγίου Αθανασίου (Ενετικά Τείχη Κέρκυρας)
και την προστασία των πολιτιστικών µνηµείων της Κέρκυρας. τόµ. ΙΖ', σ. 14221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη
χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στο Δήµο Λέσβου. τόµ. ΙΖ', σ. 14699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη λειτουργία κάµπινγκ
στην περιοχή της Σκιάθου. τόµ. ΙZ', σ. 14956.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις επιπτώσεις α-

πό το κλείσιµο του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας.
τόµ. ΙZ', σ. 14960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τον
ακτοπλοϊκό αποκλεισµό των Παξών και των Διαποντίων
Νήσων. τόµ. Κ', σ. 17170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή
της Διαιτητικής Απόφασης του Οργανισµού Μεσολάβησης
Εργατικών Διαφορών (ΟΜΕΔ) από τους ξενοδόχους της
Κέρκυρας τόµ. Κ', σ. 17392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
επίλυση του θέµατος της δροµολόγησης οχηµαταγωγών
πλοίων στο Νοµό Χανίων. τόµ. Κ', σ. 17536.
ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη διαφάνεια στην ανάθεση έργων από τη
Νοµαρχία Αθηνών στους Δήµους αρµοδιότητάς της κ.λπ.
τόµ. Α', σ. 795.
ΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4539, τόµ. Ζ’, σ. 5526 –
5564, 5565 – 5599, 5634 – 5680, 5844.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα
απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Α', σ. 335, τόµ.
Β’, σ. 1325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1628.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών σε υποδοµές, φυτική και ζωική παραγωγή από πρόσφατη κακοκαιρία στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Ε', σ. 3887.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
επανεξέταση των κριτηρίων ενίσχυσης των περιφερειών,
των νοµών και ειδικότερα της Βοιωτίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4511.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης
των δηµοσίων έργων στο Νοµό Φθιώτιδας. τόµ. ΣΤ', σ.
4627.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις αµπελοκαλλιεργητών της Κορινθίας από τις καταστροφές του 2009 κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5235.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
τις συγχωνεύσεις των Γυµνασίων στο Νοµό Κοζάνης κ.λπ.
τόµ. Ζ', σ. 5242.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών του Nοµού Κιλκίς για ζηµιές
που υπέστησαν από έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ. Ζ', σ.
5307.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
καθυστέρηση µετεγκατάστασης των κατοίκων των χωριών
του Νοµού Γρεβενών που επλήγησαν από το σεισµό του
1995 κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Νοµό Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Ζ',
σ. 5705.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για µέριµνα των αστέγων και απόρων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το οδικό δίκτυο
στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναδιάρθρωση των δροµολογίων του ΟΣΕ στο Νοµό Τρικάλων κ.λπ.
τόµ. Η', σ. 6618.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για τη µετακίνηση των µαθητών των Νοµών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. Η',
σ. 6623.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ακολουθούµενες διαδικασίες για την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση µαθητών Ροµά στο Νοµό Φθιώτιδας τόµ.
Η', σ. 6660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στέγασης των σχολικών µονάδων στην
Πιερία κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7246.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε εκκρεµούσες οφειλές 25 εκατοµµυρίων ευρώ για τους σεισµόπληκτους της Αχαΐας. τόµ. Θ', σ.
7309.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επέκταση του
καθεστώτος της Προστασίας Ονοµασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) "ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ" στην παραγωγή ελιάς του Νοµού
Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7831.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της συγκοµιδής των τεύτλων στους Νοµούς Κιλκίς
και Πέλλας. τόµ. ΙΑ', σ. 8597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο οδικό κύκλωµα Πηλίου. τόµ. ΙΑ', σ.
9478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οργάνωση
των µονάδων υγείας του Νοµού Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ.
9640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολικών µονάδων του
Νοµού Κορινθίας. τόµ. ΙΓ', σ. 10645.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας που
βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. τόµ. ΙΓ',
σ. 10666.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα νοσοκοµεία του Νοµού Αχαΐας. τόµ.
ΙΓ', σ. 10770.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΔ', σ. 11603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση του δηµόσιου πλούτου
στη Χαλκιδική. τόµ. ΙΔ', σ. 11933.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών στο
κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΔ', σ. 11470.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για δηµιουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη
Σπάρτη. τόµ. ΙΔ', σ. 11931.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών φωτοβολταϊκών στο Νοµό Λακωνίας.
τόµ. ΙΔ', σ. 12009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις λατοµικές επιχειρήσεις της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. ΙΔ',
σ. 12190.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο σύστηµα υγείας του Νοµού Ευβοίας.
τόµ. ΙΕ', σ. 12558.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας και πυρασφάλειας στο Νοµό Κεφαλληνίας - Ιθάκης.
τόµ. ΙΕ', σ. 12560.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στη Δυτική Αττική. τόµ. ΙΕ', σ.
12692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αγροτών της Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
13263.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την εκτέλεση έργων βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Νοµό Μαγνησίας.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικόπτερου στο Νοµό Χανίων.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση των λιµνοθαλασσών
της Βόρειας Εύβοιας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13487.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας στην Αττική. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13619.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σχεδιασµό του
Υπουργείου για τα νοσοκοµεία του Νοµού Λασιθίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13621.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την κατασκευή του νέου Αρχαιολογι-
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κού Μουσείου της Σπάρτης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 13750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των δεσµεύσεων περί στάσεων του Προαστιακού στο Νοµό
Πιερίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13891.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση των γεωθερµικών κοιτασµάτων στην περιοχή της Φθιώτιδας. τόµ. ΙΖ', σ. 14607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των έργων υποδοµών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΙΖ', σ. 14701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των έργων χάραξης και επισκευής του οδικού δικτύου του
Νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΗ', σ. 15238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος "Μείωση νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης" σε δηµοτικά διαµερίσµατα της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. IH', σ. 15896.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ίδρυση Εφετείου Ανατολικής Μακεδονίας µε έδρα
την Καβάλα. τόµ. IH', σ. 16096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών του Νοµού
Ηλείας. τόµ. ΙΘ', σ. 16225.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ύπαρξη προβληµάτων
στη διακοµιδή ασθενών στη Δυτική Ευρυτανία. τόµ. ΙΘ', σ.
16271.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών στο Νοµό Χανίων. τόµ. ΙΘ',
σ. 16746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και των επιπτώσεών του στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΙΘ', σ. 17043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις τροµοκρατικές επιθέσεις
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Κ', σ. 17391.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις εκτιµήσεις των
γεωπόνων για τα ποσοστά ζηµίας από τον παγετό του Δεκεµβρίου 2010 στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. Κ', σ. 17400.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων από την
πολιτεία για την αντιµετώπιση κρουσµάτων ελονοσίας στον
Δήµο Ευρώτα του Νοµού Λακωνίας. τόµ. Κ', σ. 17552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση της σιδηροδροµικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλώρινας. τόµ. Κ', σ. 17845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Ρυθµιστικό Σχέδιο Βόλου και το Πρόγραµµα Προστα-

σίας Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήµατος Βόλου.
τόµ. Κ', σ. 17876.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας του νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. τόµ. Κ',
σ. 17998.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών" κατά του πρώην Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη. τόµ. Α', σ. 228.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου που έχει συσταθεί,
κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει
προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α', σ. 333.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά
της. τόµ. Α', σ. 429-475.
Ανακοινώνεται ότι η συζήτηση του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και η λήψη των αποφάσεων θα γίνει µετά
τη 14η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α', σ. 475.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της µέχρι την 30η Νοεµβρίου του 2010. τόµ. Β',
σ. 1163.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α. Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά
του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. Β', σ. 1164-1220.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Β',
σ. 1219.
Κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών για την ενδεχό-
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µενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β', σ. 1220-1264.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο, περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφίες: α) κατά του πρώην Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ευρυπίδη Στυλιανίδη, β) κατά των
πρώην Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωνσταντίνου Χατζηδάκη και Ευρυπίδη Στυλιανίδη, γ) κατά του
πρώην Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναστασίου Παπαληγούρα, δ) κατά του
τέως Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ε) Κατά του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραµανλή. τόµ. Β', σ. 1425.
Ανακοινώνεται ότι, µετά την από 17 Νοεµβρίου 2010 επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Καστανίδη, απεστάλη
προς τη Βουλή, µε το υπ' αριθµόν 257/18-11-2010 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης (16-6-2010), σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών". τόµ. Β', σ. 1477-1483.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που
κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση
δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και
του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή
του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος,
158 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µετά την από
16 Νοεµβρίου 2010 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και Αλέξανδρου Κοντού και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα,
για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου τόµ. Β', σ. 1477-1486.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
δικογραφίες: α) κατά του πρώην Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας κ. Κεφαλογιάννη, β) κατά του τέως Υφυπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και νυν Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Σηφουνάκη. τόµ. Β', σ. 1580.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Γ', σ. 1813-1971.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και Αλέξανδρου Κοντού. τόµ. Δ', σ. 2874.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία που φέρεται να αφορά σε διατελέσαντα Υφυπουργό, τόµ. Ε', σ. 3770.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως
2009. τόµ. Ε', σ. 3830.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του
Υπουργικού Συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001. τόµ.
Ε', σ. 3830.
Συζήτηση επί της διαβίβασης δικογραφιών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το νόµο Περί "Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών": α) κατά των όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004
έως 2009 και β) κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών
του Υπουργικού Συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001.
τόµ. Ε', σ. 3830-3832.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ.
Πάγκαλου. τόµ. Ε', σ. 4106.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για
την Ποινική Ευθύνη των Υπουργών". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Θ', σ. 7264, τόµ. ΙΑ', σ. 8938 – 8971, τόµ.
ΙΑ', σ. 8973, 9012.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνας Μπιρµπίλη τόµ. Ι',
σ. 7836.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Δηµόσιας Τάξης
και µετέπειτα Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ι', σ. 8157.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών":1) Δικογραφία κατά "του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας κ. Απόστολου Τσοχατζόπουλου και λοιπών µελών
της Κυβερνήσεως", 2) Δικογραφία κατά "των µελών των
Κυβερνήσεων που κατά καιρούς επόπτευαν την υλοποίηση
συµβάσεων οι οποίες αναφέρονται στην εν λόγω ποινική
δικογραφία" τόµ. ΙΑ', σ. 8696.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», ώστε
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να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση για
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 µεταξύ της Κοινοπραξίας Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW, για
τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής δωροδοκίας σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο 235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παράγραφος
1 του ν. 1608/1950) και β) της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της απόκτησης
και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης,
του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α’, περίπτωση αιζ’, στοιχεία β’ γ’, 2
παράγραφοι 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ’, προστέθηκε µε το άρθρο 2, παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι
η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ', σ. 9215-9224.
Αναφορά στον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί
της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην
Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ', σ. 9235.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112)
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 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Περί Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών», ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. ΑπόστολουΑθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) - Ferrostaal AG- HDW ανέλαβε
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής
δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο
235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο
χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 § 1 του ν. 1608/1950) και β) Της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της
απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον
χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α', περίπτωση αιζ',
στοιχείο β’γ', 2 §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η

περίπτωση αιζ' προστέθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ', σ. 9235-9284.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου,
σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη - εφόσον θα συµµετέχουν όλα τα κόµµατα - και θα υποβάλλει το πόρισµά της
και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την 6η Ιουνίου 2011. τόµ.
ΙΑ', σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15-2-2000 σύµβαση, µε την οποία η κοινοπραξία «Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW» ανέλαβε
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 -Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"- έγινε δεκτή. τόµ. ΙΑ', σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Απριλίου 2011
απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ’ αριθµ.
4295/2964/5.5.2011 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
συγκροτήθηκε 12µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο
86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του
ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", προς διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου,
σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση, µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW" ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ") τόµ. ΙΒ', σ. 9577-9580.
Ανακοινώνεται ότι Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα
µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφία κατά των Υπουργών κ.κ. Χ. Παπουτσή, Σ.
Βούγια και Ε. Όθωνα. Τόµ. ΙΓ’,σ. 10874.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει: α) Δικογραφία κατά των διατελεσάντων µέχρι
2/8/2010 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών καθώς
και Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
β)Δικογραφία κατά του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. ΙΓ', σ.
11146.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
δικογραφία κατά των διατελεσάντων Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών από 31.03.2004 µέχρι 2.9.2009.
τόµ. ΙΔ', σ. 11467.
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», προς τη διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW, ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214
Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», καταθέτει το
πόρισµά της. τόµ. ΙΔ', σ. 11474-11581.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς
Τουριστικής Ανάπτυξης κατά τα έτη 2008 και 2009 τόµ. ΙΔ',
σ. 11716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»:1. Δικογραφία κατά του διατελέσαντος Υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης κατά το έτος 2009 και 2. Δικογραφία κατά του διατελέσαντος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά το χρονικό διάστηµα από
19.8.2009 έως 25.8.2009. τόµ. ΙΕ', σ. 12751.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ', σ. 13095.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων
τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά
για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος,
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού
της Βουλής και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6
του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ.
ΙΕ', σ. 13095-13245.
Ανακοινώνεται η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου
Τσοχατζόπουλου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση
κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υπο-

βρυχίων τύπου 214», το οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της 6ης Ιουνίου 2011 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. ΙΕ', σ. 13137.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214". τόµ.
ΙΕ', σ. 13137-13244.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Θ. Μωραΐτη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13259.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά του τέως Υφυπουργού Πολιτισµού κ. Γ. Ορφανού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13304.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία κατά της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Α. Διαµαντοπούλου.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13492.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν: α) πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης και β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιµότητας τους, 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», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρθρο 2 του ν.3961/2011.1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9-1-2009 έως τις 10-10-2009,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο
390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. 2)
Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού
Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. Παράλληλα, η
ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία ως προς την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για τους πρώην Υπουργούς κ.κ. Αναστάσιο Μαντέλη και Αθανάσιο-Απόστολο
Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αναστάσιο Μαντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση.
Για τον πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών εγγράφων της
δικογραφίας και του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε να προχωρήσει αυ-
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τή στις δέουσες ενέργειες, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
της. Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της,
προτείνεται η αποστολή του πορίσµατος αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 13569-13597.
Ανακοινώνεται ότι απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’ αριθµόν 1737/7-7-2011 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος
των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, (15-4-2011),
σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΣΤ', σ. 13687-13693.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και
του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή
προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή
της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε
τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα
86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και
2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µετά την από 1η Ιουλίου 2011
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά
µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13687-13696.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή µε συννηµένο ενηµερωτικό σηµείωµα εν όψει της συζήτησης επί της πρότασης που
κατέθεσαν 108 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS»,
σχετικά µε τις απόψεις του, γύρω από το ζήτηµα που έχει ανακύψει και τον αφορά. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14068 - 14072.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 155 του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011, επί της προτάσεως που κατέθεσαν 108 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές
γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής

βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που
αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» από τους: 1) Βουλευτή
κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε
αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και
2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του
Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14068 - 14123.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διεβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει: 1. Δικογραφία κατά των πρώην Πρωθυπουργών κ.κ. Κωνσταντίνου Σηµίτη και Κωνσταντίνου Καραµανλή, Υπουργών Οικονοµικών κ.κ. Γιάννου Παπαντωνίου, Νίκου Χριστοδουλάκη και Γεωργίου Αλογοσκούφη και Υπουργών Μεταφορών κ.κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, Μιχάλη
Λιάπη και Κωστή Χατζηδάκη. 2. Δικογραφία που αφορά
τους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κατά τα έτη 2001-2002. τόµ. ΙΗ', σ. 15368.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011 διαβιβάστηκε στη Βουλή το µε αριθµό 1/5-8-2011 Βούλευµα του
Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ.4 του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον
της Ολοµέλειας της Βουλής στις 13-7-2011, µε το οποίο: 1.
Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε
κατά του πρώην Υπουργού Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του
άρθρου 235 του Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του
ν. 1608/1950. 2. Παραπέµπεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών η υπόθεση και η σχετική δικογραφία για την αξιόποινη πράξη της νοµιµοποίησης εσόδων από την εγκληµατική δραστηριότητα της παθητικής δωροδοκίας που αποδίδεται στον πρώην Υπουργό ΑπόστολοΑθανάσιο Τσοχατζόπουλο και το βούλευµα αποφαίνεται για
όσα ειδικότερα ορίζονται σ’ αυτό. τόµ. ΙΗ', σ. 1536815408.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντι-
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καταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ', σ. 15830-15867.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS":
α) Από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009 και β) από τον
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι η ως άνω πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΗ', σ. 15867.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει: 1. Δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσή και του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου. 2. Δικογραφία κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 3. Δικογραφία κατά του πρώην Υφυπουργού Υγείας κ. Γ. Παπαγεωργίου. τόµ. Κ', σ. 17484.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του δηµόσιου Τοµέα».
(Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 331, τόµ. Β’,
σ. 1534 – 1567, 1569 – 1613, τόµ. Γ’, σ. 1788.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 9240, τόµ. ΙΓ', σ. 10677-10708, 1070910740, 10777-10824, 10956.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6428, τόµ. Ι’, σ. 8372 – 8422, 8448 –
8477, τόµ. ΙΑ’, σ. 8600.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις
συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους".
(Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΘ', σ. 1635416389,16391-16393,16607-16649, 16679 – 16723,
16843 – 16846.
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της
Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για την προώθηση

και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ. ΙΘ’, σ. 16964 –
16965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων
συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13855, τόµ. ΙΗ’, σ. 16015 –
16048, 16052 – 16076, 16276.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις"
(Α' 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10/06/2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της
18/03/2010)". (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 17184.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1163, τόµ. Γ’. σ.
2244 – 2273, 2275 – 2306, τόµ. Δ’, σ. 2623.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
Β', σ. 1407, τόµ. Γ’, σ. 2354 – 2368.
Ανακοινώνεται επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χ. Καστανίδη, µε την οποία αποσύρει το άρθρο 32 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της
ποινικής δικαιοσύνης". τόµ. Δ’, σ. 3157
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην
απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση) τόµ. Β', σ. 1470, τόµ. Δ’, σ. 2718 – 2751, 2686
– 2891, 3157, 3158.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
τόµ. Γ', σ. 2466, τόµ. ΣΤ’, σ. 4412 – 4440, 4443 – 4464,
4636.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την
παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3425, τόµ. Ζ’, σ.
5245 – 5276.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες
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και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου
των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4566, τόµ. Η’, σ. 5901 5919, 5921 – 5923, 6080 -6094, 6416.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που κυρώθηκε µε το νόµο
3003/2002 (Α' 75)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
Ζ', σ. 5305, τόµ. Ι’, σ. 8083 – 8707, 8118 – 8119, 8126 –
8130, 8249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή προθεσµιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5639, τόµ. Ι’, σ. 8082.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για
την Ποινική Ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7264, τόµ. ΙΑ',
σ. 8938 – 8971, 8973, 9012.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην
απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΔ', σ. 11948, τόµ.
ΙΣΤ’, σ. 13658 – 13685, 13697 – 13714.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου
κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΘ', σ.
16272, τόµ. Κ’, σ. 17775 – 17823.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή
δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την
εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και
τα µέτρα προστασίας των παιδιών". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. ΙΘ', σ. 16272, τόµ. Κ’, σ. 17275 – 17276.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memoradum 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". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 557-563.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (MOU) µεταξύ της Κυβέρνησης της
Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία στον Τοµέα των Εξοπλισµών και της Αµυντικής Βιοµηχανίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 2667, τόµ. Η’, σ. 6137 –
6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας

και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3379, τόµ. Η’, σ.
6151 – 6154, 6248.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-EMSCC) και της
Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Η’, σ.
6151 – 6154, 6198.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of Undestranding)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement)µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας
σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Η’, σ. 6151
6154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση ). τόµ.
Ε', σ. 3758, τόµ. Η’, σ. 6151 – 6154, 6292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Συρίας, για την ανταλλαγή παραθεριστών". (Κατάθεση). τόµ.
Ε', σ. 3806.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
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Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
(Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ.
4528, τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374, 7389.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία
του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα
και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση- Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
Ζ', σ. 5543, τόµ. Θ’, σ. 7372 – 7374, 7462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας,του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της
Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του
ΝΑΤΟ που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5543,
τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374, 7425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε
Στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ.
5543, τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Ασφάλειας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τσέχικης Δηµοκρατίας σχετικά µε την Αµοιβαία Προστασία Ανταλλασσοµένων Διαβαθµισµένων Πληροφοριών". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088,
τόµ. Ι’, σ. 8254 – 8256, 8276.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και
Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088, τόµ. Ι’, σ. 8254 –
8256.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τροποποίησης υπ' αριθµ. 1 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσεως
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Γαλλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχη-

τικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle
UCAV)". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Θ', σ.
7257, τόµ. Ι’, σ. 8254 – 8256, 8295.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Διευθέτησης µεταξύ των Μελών της Συνεργασίας HELIOS II και
του Γενικού Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική
και την Κοινή Ασφάλεια σχετικά µε την Διάθεση Απεικονίσεων HELIOS II στην ΕΕ". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 – 9924, 10095.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’ αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του
Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. Ι', σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 – 9924, 9989.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SHAPE), που αφορά
στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής
Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ". (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 9917 –
9924.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση
της Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα
της Σούδας". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι', σ.
8559, τόµ. ΙΖ’, σ. 14295 – 14299, 14350.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Νοµοθετική κύρωση του Πέµπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία
για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής
Ευρώπης". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι', σ.
8559, τόµ. ΙΖ’, σ. 14295 – 14299, 14398.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την
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Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ".
(Kατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ.
ΙΖ’, σ. 14295 – 14299, 14328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας, σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ. ΙΖ’, σ. 14295 – 14299.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του
Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του
Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου
Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE)
σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια,
Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9371, τόµ. ΙΗ’, σ.
15445 – 15447.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών, στους τοµείς της
Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2009/81/ΕΚ) - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ.
9492, τόµ. ΙΓ’, σ. 10975 – 11009, 11011 – 11050, 11208.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στη Διευθέτηση Συνεργασίας European
Research Grouping Arrangement Νο 1 (ERG Νο 1) στο
Μνηµόνιο Κατανόησης EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Fursvarets
Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του
Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον καθορισµό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES) για
τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ.

ΙΑ', σ. 9535, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445 – 15447, 15488.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση - Συζήτηση –
Ψήφιση). τόµ. ΙΔ', σ. 12226, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445 – 15447.
Υπουργείο Εξωτερικών
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". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ.
1520-1522.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφ' ενός, και της
Δηµοκρατίας της Σερβίας, αφ' ετέρου, µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων, Πρωτόκολλων της Τελικής Πράξης
και των προσαρτηµένων σ’ αυτήν Δηλώσεων". (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2139, τόµ. ΣΤ’, σ. 4441 –
4442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Προσχώρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινό Ταµείο Δυτικών Βαλκανίων, των Γενικών Όρων του Ευρωπαϊκού Κοινού Ταµείου Δυτικών Βαλκανίων και των Όρων αναφοράς της Ενιαίας Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης του Επενδυτικού
Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων". (Κατάθεση - Συζήτηση –
Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2406, τόµ. Δ’, σ. 2779 – 2780.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε την
Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων µελών των Μελών Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4528, τόµ. Η’, σ.
6315 – 6317, 6328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αργεντινής". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4528, τόµ. Η’, σ. 6315 –
6317.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4528, τόµ. Ζ’, σ. 5825.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών:" Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και
των Δηµοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της
Γουατεµάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναµά, αφετέρου, µετά του Παραρτήµατος αυτής". (Κατάθεση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5673, τόµ. Ι’, σ. 7947.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις
µεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως
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της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5765, τόµ. ΙΗ’, σ.
15423 – 15425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της
Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των
συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6428, τόµ. ΙΑ’, σ. 9085 – 9087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Κλιµατικής Αλλαγής
της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τοµέα του Ευάλωτου της Κλιµατικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης Κινδύνων, της Προσαρµογής και του Μετριασµού".
(Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 7836, τόµ. ΙΒ’,
σ. 10159 – 10161.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Διεθνούς
Συµφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία". (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 8506, τόµ. ΙΒ’, σ. 10159 –
10161, 10186.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9002, τόµ. ΙΔ’, σ.
11643 – 11645.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΔ’, σ. 11643 – 11645, 11652.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενδιάµεσης
Συµφωνίας εν’ όψει Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής
Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών
Μελών της, αφ’ ενός και του µέρους "Κεντρική Αφρική"
αφ’ ετέρου". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΖ', σ.
14672, τόµ. ΙΗ’, σ. 16049 – 16052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενδιάµεσης
Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της
COTE D’ IVOIRE (Ακτή Ελεφαντοστού), αφ’ ενός και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της αφετέρου". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΖ', σ. 14672,
τόµ. ΙΗ’, σ. 16049 – 16052.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των Κρατών
Cariforum αφ' ενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των Κρατών Μελών της, αφ' ετέρου, µε τις συνηµµένες σε
αυτήν Τελική Πράξη και Κοινές Δηλώσεις". (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΖ', σ. 14672, τόµ. ΙΗ’, σ. 16049
– 16052.
Υπουργός Επικρατείας
Σχεδίου νόµου Υπουργού Επικρατείας: "Επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση) τόµ. Α', σ. 311, τόµ. Β’, σ. 1265 –
1284, 1289 – 1307, 1335 – 1387, 1508.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων». (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 253, τόµ. Β’, σ. 1034 –
1058, 1107 – 1141.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις». (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση) τόµ. Β', σ. 884,
1635 – 1645, 1654 – 1681, τόµ. Γ’, σ. 1794.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων
αγροτών". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Συζήτηση) τόµ. ΙΔ', σ. 11943-11975.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΔ', σ. 12247,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13945 – 13990, 13991 – 14004, 14008 –
14024, 14025 – 14043, τόµ. ΙΖ’, σ. 14235.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ. 15233.
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις,
αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». (Κατάθεση Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. ΙΖ', σ. 14694, τόµ. ΙΘ’, σ. 16857
-16904, τόµ. Κ’, σ. 17225.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Διεύρυνση της άµεσης
και συµµετοχικής δηµοκρατίας µε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος". (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 17184.
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη
των Θαλασσίων Διαδρόµων στην περιοχή του ΟΣΕΠ". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5639, τόµ. Ι’, σ.
8311 – 8313.
Σχέδιο νόµου Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας: "Κύρωση της Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν". (Κατάθεση - Συζήτηση – Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088, τόµ. Ι’, σ.
8311 – 8313, 8324.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ.
3267, τόµ. ΣΤ’, σ. 4659-4688, 4690-4735, 4934.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ.
3271, τόµ. Ε’, σ. 3907-3942, 3945-3992, 4028-4061, τόµ.
ΣΤ’, σ. 4398.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για
τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού". (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ', σ. 4528.
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Συζήτηση επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η Νέα
Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ', σ. 4692,
4695-4713, 4715-4719, 4720, 4723, 4724-4728, 4729,
4730, 4732.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5673, τόµ. ΙΑ’, σ. 8607.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7124, τόµ. ΙΑ’,
σ. 8626-8666, 8668-8702, 8742-8772, 8916.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 8603, 8604.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9492, τόµ. ΙΓ’, σ. 11267-11289,
11291-11318, 11352-11358, τόµ. ΙΔ’, σ. 11607.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδια νόµων Υπ. Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009 και β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009.
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1347, τόµ. Η',
σ. 6424-6450, 6451-6492, 6493, 6497.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους
2011".(Συζήτηση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1347,
τόµ. Δ', σ. 2893 – 2935, 2937-2988, 2989-3029, 30453094, 3095-3135, 3167-3207, 3217-3349.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ.
2396, 2487-2609.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4539, τόµ. Ζ’, σ. 5526-5564,
5565-5599, 5634-5680, 5844.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των Πλειστηριασµών
από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5272, τόµ. Ι’, σ. 8350-8368.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, αφ’ ενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφ’
ετέρου, για την καταπολέµηση της απάτης και κάθε άλλης
παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών
τους συµφερόντων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ', σ. 5550, τοµ. Ι’, σ. 8013.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλ-

λες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5760, τόµ. Θ’, σ.
7584-7617, 7619-7667, τόµ. Ι’, σ. 7669-7690, 7724-7753,
7894-7946, 8107-8117, 8119-8126, 8205, 8206-8207.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση της αγοράς
παιγνίων". (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7742.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου
λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 8506, τόµ. ΙΑ’, σ. 9353-9395,
9397-9433, 9497-9538, τόµ. ΙΒ', σ. 9704-9720, 97449751, 9777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ', σ. 12003, τόµ. ΙΕ', σ. 1271512771, 12794-12841, 12843 -12914.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συναγερµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί του σχδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ’, σ. 12718-12723.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ',
σ. 12243, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13764-13789.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
τόµ. ΙΕ', σ. 12719, 12915-12956, 12957-13046.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13855, τόµ. ΙΖ', σ.
14818-14849, σ. 14851-14853,14876-14926, σ. 1496915158, 15162.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τη Νέα Δηµοκρατία στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΖ’, σ. 14821-14826.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων “ Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα “ Κύρωση της
Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. IH', σ.
16177, τόµ. Κ’, σ. 17245-17273, 17316-17370, 1740217449, 17558-17578.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνολογική
Συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ.
3274, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566-12569, 12618.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό Πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατι-
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κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 8796, τόµ. ΙΒ’, σ.
9694-9704, 9727-9744, 9751-9775, 9787-9840, 9882.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης, µεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουργείου της
Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ.
9002, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566-12569, 12609.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για
τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9002, τόµ. ΙΕ’, σ. 1256612569, 12579.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566-12569.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ',
σ. 14159, τόµ. ΙΗ', σ. 15296-15422, 15658-15700, 15701
– 15805, 15978.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ’, σ. 1534815353.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 17120.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α', σ. 964, 101-163, 212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ.
3377, τόµ. Η', σ. 6665-6709, τόµ. Θ', σ. 6711-6726, 67286731,6922-6934, 6935-6989, 7314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για την προστασία και
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΒ', σ. 9698, 11659-11692, 11695 11714, 11716 - 11718.

Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΙRENA)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ', σ. 11952, τόµ. ΙΘ’, σ.
16907-16910.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, παραγωγή
και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13539,
τόµ. ΙΖ’, 14511-14540, 14542-14569, 14609-14652,
14739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων, σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΖ', σ. 14672, τόµ. ΙΗ’, σ. 16101-16149, 16151-16192,
τόµ. ΙΘ’, σ. 16292-16349, 16812.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόµησης,
Ελέγχου Κατασκευών και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση)
τόµ. Κ', σ. 17879.
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ενίσχυση
και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση) τόµ. Β', σ. 1598,
τόµ. Γ’, σ. 2458 – 2485, τόµ. Δ’, σ. 2637 – 2643, 2649 –
2687, 3136.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δηµοκρατίας
για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3274, τόµ. Ζ’, σ. 5020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης και
επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών".(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Ζ’, σ. 5027.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U.) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας σχετικά µε συνεργασία
για την πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής,
εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών".(Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Ζ’, σ. 5086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Εκπαίδευσης και της Επιστήµης". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6428, τόµ. ΙΑ’, σ. 8905.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισµό
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΓ', σ. 10977, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13303,
13314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της

172
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. ΙΓ', σ. 11275, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13303, 13304.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού : "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας".(Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 17532.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 Μαΐου 2008 "για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση) τόµ. Β', σ. 1763, τόµ. Θ’, σ. 7546 – 7571, τόµ. Ι’, σ.
7890.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τη
φιλοξενία του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην
Ελλάδα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ', σ.
2406, τόµ. Δ’, σ. 2644 – 2647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας,
σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής ασφάλειας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2406,
τόµ. Δ’, σ. 2644 – 2647, 2648.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά µε τους κοινούς κανόνες
και διαδικασίες στα κράτη - µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ', σ.
2521, τόµ. Ε’, σ. 3412 – 3457, 3459 – 3474, 3478 – 3480,
3696 – 3712, 3892.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας,
σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων
µορφών του". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ.
3380, τόµ. Η’, σ. 6568 – 6571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας,
σε θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας". (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Η’, σ. 6568 – 6571, 6586.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
ΣΤ', σ. 4487, τόµ. Ζ’, σ. 5850 – 5900, τόµ. Η’, σ. 6127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση
Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". (Κα-

τάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4977, τόµ. Θ’, σ.
7059 – 7075, 7358 – 7359.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό για το άρθρο
18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
"Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ’, σ. 7085-7089.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης
Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5639,
τόµ. ΙΑ’, σ. 9056 – 9058.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας
της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Θ', σ. 7257,
τόµ. ΙΑ’, σ. 9056 – 9058, 9072.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο
Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή αστυνοµικών συνδέσµων σε θέµατα ασύλου". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ. ΙΖ’, σ. 14853 – 14855, 14868.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία
στον τοµέα της έρευνας και διάσωσης". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΖ', σ. 14853-14855, τόµ. ΙΑ’, σ.
9535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο
Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ.
Κ', σ. 17879.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3000,
τόµ. Η’, σ. 6532 – 6535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης :
"Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 4042,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 4962 – 5018, τόµ. Ζ’, σ. 5096 – 5138, 5139 –
5213, 5425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού
Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την
Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5131, τόµ. Η’, σ. 6532 – 6535, 6540.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση του αναθεωρηµένου Διεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας". (Κατάθεση
- Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088, τόµ. ΙΣΤ’, σ.
13323 – 13325.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΓ', σ. 10796, τόµ.
ΙΔ’, σ. 12091 – 12128, 12129 – 12156, 12193 – 12252.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση) τόµ. Κ', σ. 17433.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ
και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση) τόµ. Α', σ.
195, τόµ. Β’, σ. 579 – 917, 978.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την
προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, Κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 285, τόµ. Γ’, σ. 1803 – 1813,
1972 – 2000, 2003 – 2033, 2227.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση) τόµ. Β', σ. 1699, τόµ. ΣΤ’, σ. 4465 – 4491, 4527 –
4544, 4647.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε',
σ. 3377, τόµ. ΣΤ’, σ. 4737 – 4768, 4795 – 4817, 4941.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. ΙΑ’, σ. 8617.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4566, τόµ. Σ.
5344 – 5390, 5478 – 5523, 5835.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας". (Kατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270,
10366.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν". (Kατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270,
10402.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ".

(Kατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ.
ΙΒ’, σ. 10270, 10494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση - Συζήτηση
- Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270, 10271.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων". (Kατάθεση
- Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270,
10441.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ". (Kατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΒ’, σ. 10270, 10310.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Βορείων
Σποράδων. τόµ. Ζ', σ. 5414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη
προσλήψεως ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα κέντρα υγείας και στο τοπικό ιατρείο του ΙΚΑ
της περιοχής Κουφαλίων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι', σ.
8566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εκπαίδευση
ιατρών, νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της υγείας
κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ. 9642.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών
σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΖ',
σ. 14729.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάργηση
του Νοσοκοµείου Μολάων κ.λπ. τόµ. Α', σ. 229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού στα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α', σ. 330.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Μολάων.
τόµ. Α', σ. 548.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την οµαλή λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου Κερκύρας. τόµ. Α', σ. 549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την µεταφορά της
Παθολογικής Κλινικής στη νέα πτέρυγα του νοσοκοµείου "
Άγιος Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων λειτουργίας στο Νοσοκοµείο "Αγία Όλγα" κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1409.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
του Β' Νοσοκοµείου " Άγιος Παύλος" της Θεσσαλονίκης ως
Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1463.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποπεράτωση και τον
εξοπλισµό της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του Γενικού
Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ', σ. 1784.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νέο Υγειονοµικό Χάρτη της χώρας, την υποβάθµιση των Νοσοκοµείων
κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Θηβών κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2120.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων το εννεάµηνο του 2010. τόµ.
Γ', σ. 2219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιοποίηση
των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ. τόµ.
Γ', σ. 2395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νοσοκοµείο
Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3850.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νεογνών στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ.
τόµ. Ε', σ. 4100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση
των µονάδων µεταµοσχεύσεων µεγάλων νοσοκοµείων της
χώρας µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4515.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε πειθαρχική δίωξη σε βάρος πνευµονολόγου στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
τόµ. ΣΤ', σ. 4624.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Μολάων κ.λπ.
τόµ. Η', σ. 6119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή του
προϋπολογισµού του 2011 για το Θριάσιο Νοσοκοµείο
κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6361.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Κέρκυρας
κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6363.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Νοσοκοµείου "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ".
τόµ. Θ', σ. 7031.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα
για την µη παροχή ιατρικής βοήθειας στους µετανάστες απεργούς πείνας εντός νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7250.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού
και υλικών στο Νοσοκοµείο Κορίνθου και στο Κέντρο Υγείας Κιάτου. τόµ. Θ', σ. 7310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εξασφάλιση

λειτουργίας του µοναδικού δηµόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας στο Νοσοκοµείο "Αγία Σοφία"
κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8169.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Ι', σ.
8196.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υγειονοµική κάλυψη
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις εφηµερίες
του Νοσοκοµείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι',
σ. 8198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάγκη κατασκευής της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας
και της συνδετήριας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8436.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι', σ. 8440.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ.
8847.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Νοσοκοµείο του Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ. 8897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 9049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ.
9050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή της θεραπείας καρκινοπαθών ασθενών µε ραδιοϊσότοπα στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΙΒ', σ. 9873.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο
Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ', σ. 10768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στα νοσοκοµεία του Νοµού Αχαΐας. τόµ.
ΙΓ', σ. 10770.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόταση για
«υποβάθµιση» των Νοσοκοµείων Καρύστου και Κύµης σε
Κέντρα Υγείας. τόµ. ΙΓ', σ. 10900.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόταση για
κατάργηση κλινικών στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας.
τόµ. ΙΓ', σ. 10904.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ των
Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας και της συνδετήριας πτέ-
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ρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΓ', σ.
10947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αξιολόγηση
του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ', σ. 11144.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνέπειες από τη µείωση της χρηµατοδότησης του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
τόµ. ΙΓ', σ. 11199.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έλλειψη βασικών χειρουργικών υλικών από το Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΙΓ', σ.
11201.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την "υποβάθµιση"
του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς. τόµ. ΙΓ', σ. 11346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατασκευή
Νέου Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στο Δήµο Πρέβεζας. τόµ. ΙΔ', σ. 11935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το σχεδιασµό του
Υπουργείου για τα νοσοκοµεία του Νοµού Λασιθίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13621.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. τόµ. ΙΖ', σ.
14672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. ΙΖ', σ. 14674.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις επιπτώσεις από
το κλείσιµο του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ.
ΙZ', σ. 14960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση των οργανικών κλινών του Γενικού Νοσοκοµείου Γρεβενών. τόµ.
IH', σ. 16087.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προγράµµατα
χορήγησης υποκατάστατων στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. ΙΘ', σ. 16666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Τµήµατος Ινοκυστικής του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΘ', σ. 16742.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το Ειδικό Νοσοκοµείο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος
στο Αιγίνιο Πιερίας. τόµ. ΙΘ', σ. 16785.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του Γενικού Νοσοκοµείου και του Κέντρου Υγείας Φιλιατών του Νοµού Θεσπρωτίας. τόµ. ΙΘ', σ. 16808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη δηµιουργίας του νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. τόµ. Κ',
σ. 17998.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη δωρεά από το ίδρυµα Νιάρχου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας.
τόµ. Ζ', σ. 5625, τόµ. ΙΓ', σ. 10902.
ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πολιτική καταπολέµησης του ντόπινγκ, τα προβλήµατα του Εθνικού Συµβουλίου
Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) κ.λπ. τόµ. Ζ', σ.
5770.
Ξ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή
Διακυβέρνηση" των Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων
ως ξένων γλωσσών (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13268 - 13278.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας από την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΣΤ', σ.
13485.
ΞΕΝΙΑ Ε.Ο.Τ.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την αποκατάσταση και αξιοποίηση
του ιστορικού κτηρίου "Ξενία" Σπάρτης. τόµ. Ζ', σ. 5419.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ξενία Καλαµπάκας. τόµ. ΙΑ', σ. 8901.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εξαίρεση
των µικροξενοδόχων από την καταβολή εισφορών προς τον
Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) από µικροξενοδόχους.
τόµ. Κ', σ. 17169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή
της Διαιτητικής Απόφασης του Οργανισµού Μεσολάβησης
Εργατικών Διαφορών (ΟΜΕΔ) από τους ξενοδόχους της
Κέρκυρας τόµ. Κ', σ. 17392.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή
της Διαιτητικής Απόφασης του Οργανισµού Μεσολάβησης
Εργατικών Διαφορών (ΟΜΕΔ) από τους ξενοδόχους της
Κέρκυρας τόµ. Κ', σ. 17392.
ΞΥΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Διεθνούς
Συµφωνίας του 2006 για την Τροπική Ξυλεία". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 8506, τόµ. ΙΒ’, σ. 10159 –
10161, 10186.
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Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη διαπλάτυνση
της λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ), το σύστηµα σηµατοδότησής της κ.λπ. τόµ. Α', σ. 348.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία του Υµηττού και τη δηµιουργία νέου οδικού
άξονα κ.λπ. τόµ. Α', σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
της επαρχιακής οδού Καρδιάς-Τριλόφου-Μηχανιώνας στο
Δ.Δ. Τριλόφου κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή ανισόπεδου κόµβου στο Βελεστίνο κ.λπ. τόµ. Δ', σ. 2699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του βορείου οδικού άξονα Κρήτης κ.λπ. τόµ. Ε', σ.
3739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του Περιφερειακού δρόµου του Βόλου. τόµ. Ζ', σ. 5631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το οδικό δίκτυο
στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6122.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την ολοκλήρωση της κατασκευής της Παράκαµψης Σελλασίας - Βουτανίων και της παράκαµψης της Σπάρτης στο τµήµα Σκούρα Πυρί. τόµ. Θ', σ. 7307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου κατασκευής του οδικού τµήµατος ΠαραδείσιαΤσακώνα στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7827.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα των έργων της
πύλης εισόδου στην Αργολίδα από τους µεγάλους οδικούς
άξονες της Πελοποννήσου, µε την κατασκευή του οδικού
τµήµατος Δερβενάκια-Μυκήνες (Εκκλησιαστικά). τόµ. Ι', σ.
8195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο οδικό κύκλωµα Πηλίου. τόµ. ΙΑ', σ.
9478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη υλοποίησης του έργου της Σήραγγας της Κλεισούρας κ.λπ. τόµ.
ΙΒ', σ. 9586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου του οδικού άξονα παράκαµψης των Θηβών. τόµ.
ΙΓ', σ. 10846.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τον κόµβο Σκοτίνας στην Πιερία τόµ. ΙΓ', σ. 11409.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν περί διάνοιξης νέας διώρυγας παράλληλης
προς τα Στενά. τόµ. ΙΓ', σ. 11411.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχε-

τικά µε την εκτέλεση έργων βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Νοµό Μαγνησίας.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 13750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των έργων χάραξης και επισκευής του οδικού δικτύου του
νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΗ', σ. 15238.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας - Θήβας. τόµ. ΙΘ', σ. 16747.
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µετεγκατάσταση του οικισµού της Μαυροπηγής στην Κοζάνη λόγω της επέκτασης των ορυχείων της Δ.Ε.Η. τόµ. ΙΘ',
σ. 16787.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
χορήγηση δυνατότητας στα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, να δηλώνουν στο µηχανογραφικό
τους περιφέρεια ανεξάρτητα του τόπου διαµονής. τόµ. ΙΖ',
σ. 14735.
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των πολεοδοµιών, τις επιπτώσεις στην οικοδοµική δραστηριότητα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ', σ. 9875.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την έκδοση οικοδοµικής άδειας στο Πόρτο Καρράς για την
κατασκευή πολυτελών κατοικιών κ.λπ. τόµ. Δ', σ. 2771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών στην περιοχή του Μαινάλου του Νοµού Αρκαδίας κ.λπ. τόµ. Ι', σ.
8508.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχεδίου νόµου Υπουργού Επικρατείας: "Επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 311, τόµ. Β’, σ. 1265
– 1284, 1289 – 1307, 1335 – 1387, 1508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε το χρονικό ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόµενης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονοµία κ.λπ. τόµ. Α',
σ. 325.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αργεντινής". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ’, σ. 4528, τόµ. Η’, σ. 63156317.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Γ', σ.
2396, 2487 – 2609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε την Ευρωπαϊκή "οικονοµική διακυβέρνηση", την
υποβάθµιση του ρόλου του Έθνους - Κράτους κ.λπ. τόµ.
Ζ', σ. 5298.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της αφενός και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας αφετέρου, για την καταπολέµηση της απάτης και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών τους
συµφερόντων". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ',
σ. 5550, τόµ. Ι’, σ. 8013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το "Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας" κ.λπ. (Απαντήθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ζ', σ. 5703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε το ρόλο των "οίκων αξιολόγησης" στην ελληνική
οικονοµία κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ. Θ', σ. 7191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για νοµοθετική ρύθµιση περί δυνατότητας καταπολέµησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7833.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566 – 12569.
Αναφορά στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης
στις Βρυξέλλες που θα πραγµατοποιηθεί στις 21 Ιουλίου
του 2011. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14001, 14016, 14017, 14018,
14019, 14020, 14022.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό
Οικονοµικών). τόµ. IH', σ. 15881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής. τόµ. IH', σ. 15890.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας. (Επερωτώντες: Δέκα πέντε (15) Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού). τόµ. ΙΗ', σ. 15943-15967.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα
και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση).
τόµ. ΙΘ', σ. 17054, τόµ. ΙΗ’, σ. 15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στο Δήµο Λέσβου.
τόµ. ΙΖ', σ. 14699.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ',
σ. 3271, τόµ. Ε', σ. 3907-3942, 4028-406, 3945-3992,
τόµ. ΣΤ', σ. 4398.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β', σ. 1061-1105.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σχέδιο λύσης του χρέους των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, το Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5317.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το "Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας" κ.λπ. (Απαντήθηκε
από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ζ', σ. 5703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική κρίση κ.λπ. τόµ. Η', σ.
6356.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015". (Κατάθεση τόµ. ΣΤ', σ. 4398). τόµ. ΙΔ', σ. 12003, τόµ. ΙΕ’, σ. 1271512771, 12794-12841, 12843 – 12914.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012-2015". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 12719,
12915 – 12956, 12957 – 13046.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία
του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα
και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ.
Ζ', σ. 5543, τόµ. Θ’, σ. 7372 – 7374, 7462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Βασιλείου
της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής
Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού
του ΝΑΤΟ που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο
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Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ.
5543,τόµ. Θ’, σ. 7371 – 7374, 7425.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’ αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του
Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του
Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού, σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (TLP-Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση).
τόµ. Ι', σ. 8466, τόµ. ΙΒ’, σ. 9917-9924, 9989.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την περάτωση
των εργασιών του οδικού τµήµατος Παραδείσια-Τσακώνα
της Ολυµπίας Οδού κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2448.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την οµαλή εκτέλεση του έργου του αυτοκινητόδροµου
"Ολυµπία Οδός" κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3811.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε απολύσεις εργαζοµένων στην κατασκευή της Ολυµπίας Οδού. τόµ. Η', σ. 6662.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις διαδικασίες επιστροφής του ολυµπιακού ακινήτου στην κυριότητα του Ελληνικού Δηµοσίου.
τόµ. ΙΓ', σ. 11148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Ολυµπιακού Ακινήτου στο Ολυµπιακό Χωριό και την εµπλοκή του στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ', σ. 11340.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της
Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ. τόµ. Α', σ. 301.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το Ολυµπιακό Αθλητικό
Κέντρο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2126.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στο Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. ΙΖ', σ. 14232.
ΟΜΑΔΑ "ΔΙΑΣ"
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των αστυνοµικών
ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες τόµ. Η', σ. 6452, 6455,
6463, 6466, 6482, 6491, 6569, 6570, 6630, 6632, 6633.
Αναφορά στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα
από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ"
στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ', σ. 7074, 7093, 7096, 7098,
7099, 7100, 7102, 7105, 7112, 7123, 7130, 7132, 7133,
7138, 7139, 7140, 7142, 7143, 7144, 7158, 7165, 7548,
7554, 7556, 7561, 7563, 7568, 7569.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου,
για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011.
τόµ. Θ', σ. 7094.
Αναφορά στη σύλληψη των κακοποιών οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο αστυνοµικούς της οµάδας ΔΙΑΣ. τόµ.
ΙΒ', σ. 9653, 9655, 9662, 9657.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόµατος στους οµογενείς της Βορείου Ηπείρου κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2063.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την προστασία των ασφαλιστικών ταµείων από το
πρόγραµµα εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. Κ', σ. 17874.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας µεταξύ ΟΤΟΕ-τραπεζών για
τους απολυµένους από την Τράπεζα Αmerican Express.
τόµ. Γ', σ. 1780.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποσπάσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στις Αθλητικές Οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Α', σ. 417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2011 από τις αθλητικές οµοσπονδίες και τους εποπτευόµενους φορείς της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού και του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού. τόµ. ΙΘ', σ. 16670.
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
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τη χρηµατοδότηση της "Οµοφυλοφιλικής Εβδοµάδας"
στην Αθήνα. τόµ. ΙΔ', σ. 12064.
ΟΠΛΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 Μαΐου 2008 "για
την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση
- Ψήφιση). τόµ. Β', σ. 1763, τόµ. Θ', σ. 7546-7571, τόµ.
Ι', σ. 7890.
ΟΠΛΩΝ ΚΑΤΟΧΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 Μαΐου 2008 "για
την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση Ψήφιση) τόµ. Β', σ. 1763, τόµ. Θ’, σ. 7546 – 7571, τόµ.
Ι’, σ. 7890.
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την οικονοµική στήριξη των παραγωγών οπωροκηπευτικών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13941.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ (βλ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Δ.Ε.Κ.Ο.) )
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του δηµοσίου
τοµέα". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α’, σ.
331, τόµ. Β’, σ. 1534 - 1567, 1569 - 1613, τόµ. Γ’, σ.
1788.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τις επιπτώσεις του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. τόµ. Α', σ. 423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την καθυστέρηση στο Πρόγραµµα
"ΕΛΛΑΔΑ", την υποστήριξη του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" κ.λπ.
τόµ. Η', σ. 6523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον καταλογισµό δαπανών σε ΟΤΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 11338.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: «Αναδιοργάνωση του
συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών
στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις
θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΖ', σ. 14694,
τόµ. ΙΘ', σ. 16857-16904, τόµ. Κ', σ. 17225.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άρση
αδικίας στους αποφοιτήσαντες από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ
το 2009 και την κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους
δικαιωµάτων. τόµ. ΣΤ', σ. 4630.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος του ΟΑΕΔ στους εργαζόµενους της εταιρείας "Πετζετάκις Α.Ε.". τόµ. Κ', σ. 17394.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Α.Σ.Θ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία
και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και ΟΑΣΘ, και άλλες διατάξεις».
(Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 285, τόµ.
Γ', σ. 1803-1813, 1972-2000, 2003-2033, 2227.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη
µέτρων για τους επαγγελµατίες µε οφειλές προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)
κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ. 9870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εξαίρεση των µικροξενοδόχων από την καταβολή εισφορών
προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13265.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) από µικροξενοδόχους. τόµ. Κ', σ. 17169.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την άρνηση καταβολής από τον ΟΓΑ εξόδων για εξειδικευµένες εξετάσεις.
τόµ. Θ', σ. 7312.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ (ΟΔΔΗΧ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους, Δηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 8506, τόµ. ΙΑ',
σ. 9353-9395, 9397-9433, 9497- 9538, τόµ. ΙΒ', σ.
9704-9720, 9744-9751,9777.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΠΝΟΥ (Ο.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υλοποίηση
των δεσµεύσεων του ΟΕΚ για τα στεγαστικά προγράµµατα
κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7024.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή
µέτρων για την αναστολή πληρωµών των δανείων από τους
ανέργους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις ακατοίκητες
εργατικές κατοικίες του οικισµού «Πάτρα XIV» κ.λπ. τόµ. Γ',
σ. 2408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τον Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5707.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη διατήρηση
του παραρτήµατος του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
στη Θήβα. τόµ. ΙΔ', σ. 11930.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
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". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ.
1520-1522.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ', σ. 10774.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ατασθαλίες
στον Ο.Κ.Α.Ν.Α. κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΘ', σ. 16739.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού
Λιµένα Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13623.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την
κατοχύρωση από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. των δικαιωµάτων των
ναυτικών στην προκήρυξη διαγωνισµού για τον πλειστηριασµό της εταιρείας G.A. Ferries, κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1465.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (ΟΣΕΠ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την Ανάπτυξη των
Θαλασσίων Διαδρόµων στην περιοχή του ΟΣΕΠ". (Κατάθεση –

Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5639, τόµ. Ι', σ. 8311-8313.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε', σ.
4015.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου. τόµ. Θ',
σ. 7196.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την άρνηση
συνταγογράφησης από µη συµβεβληµένους ιατρούς σε βιβλιάρια του ΟΠΑΔ. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ). τόµ. ΙZ', σ. 14961.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιβολή αναδροµικής παρακράτησης κατά τις πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑΔ.
τόµ. ΙΘ', σ. 17111.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΕΠ Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τον Οργανισµό Προβολής
Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ) κ.λπ. τόµ. Α', σ. 241.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το πρόγραµµα χορηγιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα περιφερειακά ραδιοτηλεοπτικά µέσα
κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις από
το Υπουργείο Πολιτισµού και τον ΟΠΑΠ κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ.
9590.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε συµβάσεις του "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε την
εταιρεία ασφαλιστικών συµβούλων "BRONDYN"". τόµ. ΙΒ',
σ. 9691.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τις συµβάσεις της "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε
την εταιρεία "BRONDYN". τόµ. ΙΣΤ', σ. 13301.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την πολύχρονη συνεργασία του ΟΠΑΠ µε την εταιρεία "INTRALOT". τόµ. ΙΖ', σ. 14224.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ
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και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση) τόµ. Α', σ.
195, τόµ. Β', σ. 879-917, 978
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αναδιάρθρωση των δροµολογίων του ΟΣΕ στο Νοµό Τρικάλων κ.λπ.
τόµ. Η', σ. 6618.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7785.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση από τον ΟΣΚ
της χρηµατοδότησης των εργασιών στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο της Σπάρτης. τόµ. Κ', σ. 17221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για αναδροµική επιστροφή µισθών από τους υπαλλήλους του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων. τόµ. Κ', σ. 17476.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις απολύσεις
και τις µειώσεις µισθών στον όµιλο ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. Θ', σ.
7022.
Ανακοινώνεται ότι η Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην παραβίαση των όρων των εθνικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε αποτέλεσµα απολύσεις εργαζοµένων και δυσµενείς αλλαγές των όρων εργασίας τους
και ζητεί την παρέµβαση της Βουλής, ώστε να γίνουν σεβαστοί οι νόµοι και τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπουν
διαβούλευση και συµφωνία των κοινωνικών εταίρων σε εργασιακά θέµατα. τόµ. Θ', σ. 7126-7129.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". (Επερωτώντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Μ. Χαρακόπουλος, Κ. Τασούλας, Ν. Νικολόπουλος, Κ. Χατζηδάκης, Μ. Σαλµάς, Α. Λυκουρέντζος, Ι. Βρούτσης, Κ. Τζαβάρας, Κ. Καραγκούνης
και Κ. Μαρκόπουλος) τόµ. ΙΘ', σ. 16754 - 16775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη σχέση των
µη κυβερνητικών οργανώσεων και των προγραµµάτων απασχόλησης ανέργων. τόµ. Κ', σ. 17872.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εξέλιξη των ερευνών για
την τροµοκρατική οργάνωση "ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ".
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13748.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Π. Μελά σε αντικατάσταση
του κ. Β. Μιχαλολιάκου, ο οποίος παραιτήθηκε τόµ. Α', σ.
65.

Ορκωµοσία των κ.κ. Ε. Κουρουπάκη, Μ. Κυριακοπούλου, Γ. Κασσάρα και Ι. Μιχελογιαννάκη, σε αντικατάσταση
των κ. κ. Ε. Σκουλάκη, Α. Κατσιφάρα, Ε. Κουσουρνά και Σ.
Αρναουτάκη αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν. τόµ. Ε', σ.
3356.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Φραγγίδη και Β. Αλεξανδρίδου σε αντικατάσταση των κ.κ. Γ. Φλωρίδη και Ε.
Νασιώκα, αντίστοιχα, που παραιτήθηκαν. τόµ. ΙΔ', σ.
12279.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Θεόδωρου Ιγνατιάδη σε αντικατάσταση του Άγγελου Τζέκη που απεβίωσε. τόµ. ΙΕ',
σ. 12449.
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού).
τόµ. Ε', σ. 3375-3402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αξιοποίηση και τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου της
χώρας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14160.
ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8438.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-EMSCC) και της
Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Η', σ.
6151-6154, 6198.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση).
τόµ. ΙΑ', σ. 9246, τόµ. ΙΔ', σ. 11643-11645, 11652
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Αναφορά στην 18η Μαΐου Παγκόσµια Ηµέρα για τα
Μουσεία. τόµ. ΙΓ', σ. 10719.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ειδική αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ', σ. 17048 - 17053.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ
Αναφορά στην 8η Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα των Ωκεανών. τόµ. ΙΔ', σ. 11706.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση του αναθεωρηµένου Διεθνούς Υγειονοµικού Κανονισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας". (Κατάθεση
– Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088, τόµ. ΙΣΤ', σ.
13323-13325.
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΤΥΧΕΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρύθµιση της αγοράς
παιγνίων". (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7742.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παιδαγωγικές σχολές
κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1030.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το κτηριακό
πρόβληµα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 7305.
ΠΑΙΔΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. (Επερωτώντες Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς: κ.κ. Κουράκης Α., Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ε., Διώτη Η., Δρίτσας Θ., Κριτσωτάκης Μ., Λαφαζάνης Π., Μουλόπουλος Β., Παπαδηµούλης Δ., Τσίπρας Α.). τόµ. Ι', σ.
7839-7860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
περικοπή των δωρεάν συγγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ.
9645.
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν
τα κέντρα ειδικής αγωγής ιδιωτικού δικαίου. τόµ. ΙΓ', σ.
10672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των οικονοµικών προβληµάτων των µη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας. τόµ. ΙΓ', σ. 11146.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή
δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την
εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και
τα µέτρα προστασίας των παιδιών". (Κατάθεση – Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. ΙΘ', σ. 16272, τόµ. Κ', σ. 17275 – 17276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την
προστασία των µικρών παιδιών και εφήβων που επαιτούν
σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. τόµ. Κ', σ. 17537.
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό κράτος κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4877.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
φαινόµενο του παραεµπορίου στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Χώρας κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στο έκτακτο προσωπικό
των ΤΕΙ και τους διδάσκοντες 407 των πανεπιστηµίων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ', σ. 4606.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ύπαρξη
κλίµατος οικογενειοκρατίας στα Πανεπιστήµια και τα
Α.Τ.Ε.Ι. τόµ. Η', σ. 6413.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το κτηριακό
πρόβληµα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 7305.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
Πανεπιστήµιο της Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΙΔ', σ. 11937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
Πανεπιστήµιο της Δυτικής Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13860.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά, Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε έκνοµη παραµονή καθηγητού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΖ', σ.
14733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναστολή της εξεταστικής περιόδου στα πανεπιστήµια. τόµ.
ΙΘ', σ. 16239.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις καταλήψεις των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΘ', σ. 17032.
ΠΑΝΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ανακοινώνεται ότι η Πανποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
καταθέτει ψήφισµα, µε αφορµή την ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων και ηµέρα τιµής του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΓ', σ. 10761-10762.
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας
του εργοστασίου πλάσµατος. τόµ. ΣΤ', σ. 4932.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Σχεδίου νόµου Υπουργού Επικρατείας: "Επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 311, τόµ. Β'', σ.
1265-1284, 1289-1307, 1335-1387, 1508.
ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
φαινόµενο του παραεµπορίου στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της Χώρας κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου και πάταξης
του παρεµπορίου. τόµ. ΙΘ', σ. 16674.
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων». (Κατάθεση –
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Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 253, τόµ. Β', σ. 10341058, 1107-1141, 1141.
ΠΑΡΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών
Πάρκων". (Προτείνοντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας).(Συζήτηση). τόµ. Ε', σ. 3749-3771.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9492.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΑ’, σ. 9422, τόµ. ΙΓ', σ. 1126711289, 11291-11318, 11352-11385, τόµ. ΙΔ', σ. 11607.
ΠΑΡΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη µετατροπής της Λιµενοβιοµηχανικής Ζώνης
Δραπετσώνας-Κερατσινίου σε πάρκο πρασίνου, την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα κ.λπ. τόµ. Α', σ.
792.
ΠΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και στην Πάτρα
κ.λπ. τόµ. Α', σ. 299.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στην προβλήτα ΙΙ του Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α',
σ. 178.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τους αέριους ρύπους των
πλοίων στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1705.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διακίνηση των επικίνδυνων νοσοκοµειακών αποβλήτων,
τις αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κ.λπ. τόµ. Δ', σ. 2713.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για την προστασία και
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΒ', σ. 9698, τόµ. ΙΔ', σ. 1165911692, 11695 - 11714, 11716 – 11718, 12070.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 9-64, 101163, 212.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για την προστασία και
διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε
την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΒ', σ. 9698.
τόµ. ΙΔ', σ. 11659-11692, 11695 - 11714, 11716 – 11718,
12070.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ’, σ. 14672, τόµ. IH', σ. 16101-16149, 1615116192, τόµ. ΙΘ', σ. 16292-16349, 16812.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µόλυνση ποταµιών µας από το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 8854.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απορρύπανση και την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του βοιωτικού Ασωπού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14159.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα αυξηµένα κρούσµατα
θνησιµότητας στα επιβαρυµένα περιβαλλοντικά Οινόφυτα
Βοιωτίας. τόµ. ΙΘ', σ. 16273.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ. τόµ. ΙΖ', σ. 14670.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη θωράκιση της κινητής και ακίνητης
δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1407.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Ε', σ. 3814-3830,
3832.
Αναφορά στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου. τόµ. Ζ', σ. 5489, 5490, 5492, 5493, 5513.
Αναφορά στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας
και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ. Ζ',
σ. 5527, 5529, 5532, 5533, 5534, 5538, 5539, 5541,
5542, 5543, 5544, 5545, 5547, 5548, 5550, 5552, 5553,
5554, 5555, 5556, 5559, 5560, 5566, 5567, 5568, 5572,
5574, 5576, 5577, 5579, 5580, 5581, 5584, 5586, 5589,
5590, 5591, 5593, 5596,.
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 τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση
της δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Ι', σ. 7776.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το "Σύµφωνο για το Ευρώ", το νέο πακέτο µέτρων, την εκποίηση της
δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8502.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου
λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 8506, τόµ. ΙΑ', σ. 9353-9395,
9397-9433, 9497- 9538, 9777.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας που
βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. τόµ. ΙΓ',
σ. 10666.
Συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. (Επερωτώντες: Είκοσι ένας (21) Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας). τόµ. ΙΓ', σ. 10858-10875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ', σ. 11151.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση του δηµόσιου πλούτου
στη Χαλκιδική. τόµ. ΙΔ', σ. 11933.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων
µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 831-846.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την ένταξη έργων πολιτισµού στα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ). τόµ.
ΙΒ', σ. 9687.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ',
σ. 3271, τοµ. Ε', σ. 3945-3992, 4028 – 4061, τόµ. ΣΤ’, σ.
4398.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Δ’,
σ. 3271, τόµ. Ε', σ. 3907-3942, 4028-4061, 3945-3992,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4398.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
επανεξέταση των κριτηρίων ενίσχυσης των περιφερειών,
των νοµών και ειδικότερα της Βοιωτίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4511.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αναφορά στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της

ΟΛΜΕ. τόµ. Ι', σ. 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7850,
7852, 7855, 7858, 7859.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον τρόπο πληρωµής των εργαζοµένων στους Δήµους και στις Περιφέρειες µετά την 11-2011 κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2454.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το δανεισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την
πληρωµή αιρετών κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 4019.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
επανεξέταση των κριτηρίων ενίσχυσης των περιφερειών,
των νοµών και ειδικότερα της Βοιωτίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4511.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4566, τόµ. Ζ', σ.
5344-5390, 5478-5523, 5835.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την Οργανωτική Συγκρότηση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου (Επερωτώντες: Δώδεκα (12) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΣΤ', σ. 4571-4586.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου ΕΟΜΜΕΧ στη Λάρισα, για τη στέγαση υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. τόµ. Ζ', σ. 5816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την ίδρυση της ΕΠΑ (Εταιρία Παροχής Αερίου) Κεντρικής Μακεδονίας, µε
έδρα τις Σέρρες κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6620.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υγειονοµική κάλυψη
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις εφηµερίες
του Νοσοκοµείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι',
σ. 8198.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια Αττικής. τόµ.
Ι', σ. 8564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα διόδια της Περιφέρειας Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 9039.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
τόµ. ΙΔ', σ. 11603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
Πανεπιστήµιο της Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΙΔ', σ. 11937.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση των επιχορηγήσεων των προνοιακών ιδρυµάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΔ', σ. 12067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
χορήγηση δυνατότητας στα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, να δηλώνουν στο µηχανογραφικό
τους περιφέρεια ανεξάρτητα του τόπου διαµονής. τόµ. ΙΖ',
σ. 14735.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
ανάπτυξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στη Δυτική
Μακεδονία. τόµ. ΙΘ', σ. 16237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις απόπειρες "τουρκοποίησης" της Θράκης. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ.
ΙΘ', σ. 16737.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση από τον
ΕΛΓΑ των αµπελοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τις µεγάλες ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΘ', σ. 16806.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών της σχολικής στέγης στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. Κ', σ. 17222.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα κοιτάσµατα πετρελαίου στο Ιόνιο Πέλαγος κ.λπ. τόµ. Β',
σ. 1753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον έλεγχο των ποσοτήτων πετρελαίου στον Πρίνο κ.λπ.
τόµ. Δ', σ. 2703.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ασκούµενη πολιτική στην εµπορία πετρελαιοειδών. τόµ. Ζ', σ.
5422.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, παραγωγή και
δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
13539, τόµ. ΙΖ', σ. 14511-14540, 14542-14569, 14609 –
14652, 14739.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ειδική εισφορά των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Δ', σ. 2777.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ασκούµενη πολιτική στην εµπορία πετρελαιοειδών. τόµ. Ζ', σ.
5422.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάµειξη πετρελαίου κίνησης µε
φωτιστικό πετρέλαιο, λάδι µηχανής ή αντιπαγωτικά για τη
λειτουργία µηχανών και οχηµάτων κατά τη χειµερινή περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6117.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την
κατοχύρωση από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. των δικαιωµάτων των
ναυτικών στην προκήρυξη διαγωνισµού για τον πλειστηριασµό της εταιρείας G.A. Ferries, κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1465.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των πλειστηριασµών
από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". (Κατάθεση –
Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5272, τόµ. Ι', σ. 83508368.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις
αιτίες και τις επιπτώσεις από τον υψηλό πληθωρισµό κ.λπ.
τόµ. Δ', σ. 2769.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα πληµµυρικά
φαινόµενα στην περιοχή της Βόχας του Νοµού Κορινθίας
κ.λπ. τόµ. Α', σ. 307.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές
στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1707.
ΠΛΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τους αέριους ρύπους των
πλοίων στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
επίλυση του θέµατος της δροµολόγησης οχηµαταγωγών
πλοίων στο Νοµό Χανίων. τόµ. Κ', σ. 17536.
ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης και αίτηση κατάθεσης εγγράφων
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ και διατίθενται σε πλοία ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. τόµ. Κ',
σ. 17218.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΠΑΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη χορήγηση άδειας στην
ΠΑΕ-ΟΦΗ. τόµ. ΙΕ', σ. 12563.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη µεταφορά της ποδοσφαιρικής έδρας και τη συγχώνευση της ΠΑΕ Α.Ο. Καβάλας µε την ΠΑΕ Ηρακλής. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13260.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Καταδικαστέα αναφορά στα επεισόδια που προκλήθηκαν
στο γήπεδο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού. τόµ. Ζ', σ. 5763, 5765, 5780,
5782, 5785, 5786.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιχορήγησης προς τον ΠΣΑΠ για τους απλήρωτους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές. τόµ. Ζ', σ. 5418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αύξηση βίας στο χώρο
του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8562.
Αναφορά στις πρόσφατες αποκαλύψεις στο χώρο του ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ', σ. 12708, 12709, 12710, 12712.
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ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Αναφορά στο "πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΙΑ', σ.
9253,9254.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Επανελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ετών 1974 έως και 2010". (Προτείνοντες Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Κ. Τασούλας, Κ. Τζαβάρας, Κ.
Καραγκούνης και Α. Λυκουρέντζος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ',
σ. 11146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το "Πόθεν Έσχες" για τις καταθέσεις
Ελλήνων στο εξωτερικό και το εσωτερικό. τόµ. ΙΣΤ', σ.
13848.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των πολεοδοµιών, τις επιπτώσεις στην οικοδοµική δραστηριότητα
κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ. 9875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη της συνοικίας "Η" στο σχέδιο πόλεως της Χαλκίδας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13896.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των
βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι από τον ΕΛΓΑ και όχι από το ΠΣΕΑ. τόµ. Α', σ. 282.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
Σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς
πολιτικών και κρατικών αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος δηµοσίου
συµφέροντος". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΙΘ',
σ. 16272, τόµ. Κ', σ. 17775-17823.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καταστροφή µνηµείων του ελληνικού πολιτισµού, την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Σκόπια κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4792.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας για συνεργασία στους τοµείς του Πολιτισµού, της
Εκπαίδευσης και της Επιστήµης". (Κατάθεση – Συζήτηση Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6428, τόµ. ΙΑ', σ. 8905.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής, διαµετακόµισης
και επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών".(Κατάθεση –
Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. Ζ', σ. 5027
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας (M.O.U.) µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κρατικού Φορέα Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, σχετικά µε συνεργασία
για την πρόληψη της κλοπής, της παράνοµης ανασκαφής,
εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών". (Κατάθεση
-Ψήφιση). τόµ. Ε’, σ. 3380, τόµ. Ζ', σ. 5086.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού : "Κύρωση
του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
βυζαντινού εκκλησιαστικού εθνολογικού υλικού µέχρι και
τον 15ο αιώνα µ.Χ. της Ελληνικής Δηµοκρατίας".(Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 17532.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόµατος στους οµογενείς της Βορείου Ηπείρου κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2063.
Ανακοινώνεται ότι η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος καταθέτει ψήφισµα των πολυτέκνων οικογενειών κατά τη συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο χώρο του
Ζαππείου στις 15-12-2010. τόµ. Δ', σ. 2682-2684.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα επιδόµατα των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. ΙΒ', σ. 9685.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την χορήγηση δυνατότητας στα παιδιά των πολύτεκνων και
τρίτεκνων οικογενειών, να δηλώνουν στο µηχανογραφικό
τους περιφέρεια ανεξάρτητα του τόπου διαµονής. τόµ. ΙΖ',
σ. 14735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
τους επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών
και την εφαρµογή του ν. 3966/2011. τόµ. ΙΘ', σ. 17041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
το νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
τόµ. Κ', σ. 17473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
τους επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών
και την εφαρµογή του Ν. 3699/2011. τόµ. Κ', σ. 17474.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β'', σ. 1284-1289.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων του
Πολυτεχνείου τόµ. Β'', σ. 1289.
ΠΟΜΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την ποµακική γλώσσα και τη γλώσσα των Ροµά κ.λπ. τόµ.
Α', σ. 421.
ΠΟΝΤΙΟΙ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ουσιαστική
Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων από το Ελληνικό Κράτος και Προώθηση της Διεθνούς Αναγνώρισής της".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Κα-
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ρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ', σ. 10725.
Ανακοινώνεται ότι η Πανποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
καταθέτει ψήφισµα, µε αφορµή την ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων και ηµέρα τιµής του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΓ', σ. 10761-10762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ', σ. 10774.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη µόλυνση ποταµιών µας από το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 8854.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣΩΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον εντοπισµό καρκινογόνων ουσιών στο νερό στην περιοχή
των Οινόφυτων, τη µόλυνση του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ.
Α', σ. 233.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απορρύπανση και την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του βοιωτικού Ασωπού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14159.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη θέση του Υπουργείου στο ζήτηµα του Αχελώου και των λιγνιτικών κοιτασµάτων της επαρχίας Ελασσόνας. τόµ. ΙΣΤ',
σ. 13892.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΒΡΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του ποταµού Έβρου. τόµ. ΙΑ', σ. 9477.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας του Πηνειού ποταµού. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14201.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης
του Σπερχειού κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1755.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των Πλειστηριασµών από
πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5272, τόµ. Ι’, σ. 8350 – 8368.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή προθεσµιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5639, τόµ. Ι’, σ. 8082.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες

διατάξεις". (Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 9-64, 101-163,
212.
ΠΡΙΝΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον έλεγχο των ποσοτήτων πετρελαίου στον Πρίνο κ.λπ. τόµ.
Δ', σ. 2703.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
των δεσµεύσεων περί στάσεων του Προαστιακού στο Νοµό
Πιερίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13891.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εγκατάλειψη του προγράµµατος "Βοήθεια
στο σπίτι" κ.λπ. τόµ. Α', σ. 797.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας "Βοήθεια
στο Σπίτι" κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1026.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στήριξης του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. Γ', σ.
1781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΙΑ', σ.
8731.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΛΛΑΔΑ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καθυστέρηση στο Πρόγραµµα "ΕΛΛΑΔΑ",
την υποστήριξη του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6523.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τις επιπτώσεις του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. τόµ. Α', σ. 423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καθυστέρηση στο Πρόγραµµα "ΕΛΛΑΔΑ",
την υποστήριξη του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6523.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την χρηµατοδότηση ιδρυµάτων προνοιακού χαρακτήρα στα πλαίσια του "Καλλικράτη" κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων στα πλαίσια του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". τόµ. ΙΑ', σ. 8727.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΒ', σ.
9593-9614.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τους µετατασσόµενους εργαζόµενους στα πλαίσια του Προγράµµατος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. ΙΓ', σ.
11413.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις περικοπές στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. τόµ. Κ', σ. 17173.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των εσπεριδοειδών από το µέτρο 133 του Προγράµµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" για την ενηµέρωση-προώθηση των
προϊόντων. τόµ. Ε', σ. 3882.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΗ', σ. 15234.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εφαρµογή
του προγράµµατος "Μείωση νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης" σε δηµοτικά διαµερίσµατα της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. IH', σ. 15896.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αξιοποίηση της "Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε."(ΜΟΔ) κ.λπ. τόµ. Α', σ.
336.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ)". τόµ. ΣΤ', σ. 4392.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ.
τόµ. Θ', σ. 7019.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του Δήµου Περάµατος στις ετήσιες επιδοτήσεις
για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ', σ. 4852.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υλοποίηση
των δεσµεύσεων του ΟΕΚ για τα στεγαστικά προγράµµατα
κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7024.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου στις τροποποιήσεις του Κανονισµού που έγιναν
δεκτές από το Σώµα στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας στις
16 Ιουλίου 2010. τόµ. Α', σ. 24-25.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου σχετικά µε την εφαρµογή του νέου Κανονισµού
στη συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων ή επικαίρων
ερωτήσεων τόµ. Α', σ. 86.
Καταδικαστέα αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου για την αποστολή δεµάτων µε εκρηκτικά τόµ. Β', σ. 1082.
Ανακοινώνεται απόφαση του Πρόεδρος της Βουλής κ.

Φίλιππου Πετσάλνικου, µε την οποία συγκροτήθηκε "Υποεπιτροπή για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Διακυβέρνηση" της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
τόµ. Ι’, σ. 7673-7375.
Ενηµέρωση για την πρόταση που έγινε οµόφωνα αποδεκτή, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, κατόπιν εισήγησης
του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση και των ανήλικων τέκνων
των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας που δολοφονήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. τόµ. ΙΑ’, σ.
9195.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος
Πετσάλνικος κατέθεσε πρόταση "για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ. ΙΒ', σ. 9720-9726.
Ανακοινώνεται το συλλυπητήριο µήνυµα του Προέδρου
της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου προς τον Πρόεδρο
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Γιαννάκη Οµήρου, για το τραγικό δυστύχηµα στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13618.
Ανακοινώνεται οµόφωνα απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ.
Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µίσθωση στην χορηγούµενη αποζηµίωση στα παρόντα µέλη όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονοµικών
των κοµµάτων και των Βουλευτών, των Θερινών Τµηµάτων,
της Διάσκεψης των Προέδρων για κάθε πλήρη συνεδρίαση
της επιτροπής, της οποίας είναι τακτικά ή αναπληρωµατικά
µέλη, καθώς και της χορηγούµενης αποζηµίωσης στους
Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη σε αποστολή στο εξωτερικό, από 1/7/2011. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13668.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής,
κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών
των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14005.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι στην Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής
Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια, θα παραστεί ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. τόµ. Β', σ. 1471.
Συζήτηση στην Ειδική συνεδρίαση επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης της Βουλής των Ελλήνων µε την ευκαιρία
της συµπλήρωσης των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια. τόµ. Β', σ. 14711475.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
σήµανση και την προώθηση ελληνικών προϊόντων. τόµ. Κ',
σ. 17533.
ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την χρηµατοδότηση ιδρυµάτων προνοιακού χαρακτήρα στα πλαίσια του
"Καλλικράτη" κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7195.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη µείωση των επιχορη-
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γήσεων των προνοιακών ιδρυµάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΔ', σ. 12067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες πρόνοιας. τόµ. ΙΖ', σ. 14601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΘ', σ. 16739.
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΠΡΟΞΕΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε την
Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων µελών των Μελών Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4528, τόµ. Η', σ.
6315-6317, 6328.
ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ
Αναφορά στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ', σ. 12921, 12922, 12923, 12924, 12990.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την οµαλή λειτουργία του νέου Νοσοκοµείου Κερκύρας. τόµ. Α', σ. 549.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την εφαρµογή του κανόνα ένα προς πέντε στις
προσλήψεις του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την πρόσληψη
επιτυχόντων στην ΑΤΕ, στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης των επιτυχόντων της
8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Ι', σ.
8176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη πρόσληψης του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ.
9050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης από τη µείωση κατά 50%
των προσλήψεων των εποχικών υπαλλήλων του τοµέα Τουρισµού και Πολιτισµού. τόµ. ΙΔ', σ. 11468.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13654.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντισεισµική
θωράκιση της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7780.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε

την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. (Επερωτώντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Κ. Χατζηδάκης, Γ. Βλάχος, Μ. Χαρακόπουλος, Α. Δαβάκης, Κ.
Μουσουρούλης, Φ. Πιπιλή, Α. Ντινόπουλος και Κ. Τασούλας). τόµ. Α', σ. 184-202.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία των Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων
τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα βρώσιµα προϊόντα. (Επερωτώντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού). τόµ. ΙΓ', σ. 10911 10927.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναστολή των σχολικών πρωταθληµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ.
4851.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του Δήµου Περάµατος στις ετήσιες επιδοτήσεις
για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ', σ. 4852.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων, σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". (Κατάθεση – Συζήτηση - Ψήφιση).
τόµ. ΙΖ', σ. 14672, τόµ. IH', σ. 16101-16149, 1615116192, τόµ. ΙΘ', σ. 16292-16349, 16812.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το Ρυθµιστικό Σχέδιο Βόλου και το Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήµατος Βόλου.
τόµ. Κ', σ. 17876.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη προστασίας των αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Β', σ. 871.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ανάγκη δηµιουργίας τµήµατος υποδοχής στο Γυµνάσιο των
Ανωγίων και τη στελέχωση της Μαθητικής Εστίας κ.λπ. τόµ.
Δ', σ. 2707.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ενίσχυση του
ιατρικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας κ.λπ.
τόµ. Α', σ. 821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο ΙΚΑ Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Ε', σ.
3731.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών
σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΖ',
σ. 14729.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρύθµιση του
καθεστώτος διαµονής και εργασίας των ανεπίσηµων µεταναστών" (Προτείνοντες: ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7826.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ουσιαστική Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων από το Ελληνικό
Κράτος και Προώθηση της Διεθνούς Αναγνώρισής της".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση).
τόµ. ΙΓ', σ. 10725.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποιήσεις θεσµικού πλαισίου για την υιοθεσία". (Προτείνοντες: Δέκα πέντε
(15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση). τόµ.
Β', σ. 1042.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Επανελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
ετών 1974 έως και 2010". (Προτείνοντες Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας: κ.κ. Κ. Τασούλας, Κ. Τζαβάρας, Κ. Καραγκούνης και Α. Λυκουρέντζος). (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ', σ.
11146.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: « Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων των αυτοαπασχολουµένων και των µικροµεσαίων αγροτών». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα
Παπαρήγα και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 948.
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης
επιχειρήσεων". (Προτείνοντες: Δεκαέξι (16) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). (Συζήτηση). τόµ. Γ', σ. 2076-2096.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". (Προτείνοντες: Δεκαπέντε (15) Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας).(Συζήτηση). τόµ. Ε', σ. 3749-3771.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κατάργηση ακαδηµαϊκού ασύλου". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος
Καρατζαφέρης και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΣΤ', σ. 4524.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Προστασίας του Πολίτη: " Άσκηση δικαιώµατος συνέρχεσθαι σε υπαίθριες συναθροίσεις. Εξορθολογισµός πλαισίου διαδηλώσεων και πορειών στα αστικά κέντρα". (Προτείνοντες: O Πρόεδρος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέ-

ρης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ.
Θ', σ. 7212.
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου λειτουργίας
των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών" (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συναγερµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης
Τσίπρας και οι Βουλευτές του Κόµµατός του). (Κατάθεση Συζήτηση). τόµ. Δ', σ. 3049, τόµ. ΙΕ’, σ. 12633 – 12662.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β', σ. 1061-1105.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή επιστρέφει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 20.200.000 ευρώ που προήλθαν από
τις περικοπές στις αµοιβές των Βουλευτών, των υπαλλήλων
της Βουλής και των λειτουργικών εξόδων της. τόµ. Δ', σ.
2939.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού
από τη µετονοµασία των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Α', σ. 91.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους του οικονοµικού έτους 2009, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2011. τόµ. Β', σ. 1347.
Κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2009, καθώς και του Κρατικού
Προϋπολογισµού του έτους 2011 και των Προϋπολογισµών
ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2011 τόµ. Β', σ. 1347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την εγγραφή των κονδυλίων για τους Μεσογειακούς Αγώνες στον προϋπολογισµό
του 2011 κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1469.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011".(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β’, σ. 1347, τόµ. Δ', σ.
2893 – 2935, 2937-2988, 298903029, 3045-3094, 30953135, 3167-3207, 3217-3349.
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου περί συναντήσεων Ελλάδας - Σκοπίων για θέµατα που άπτονται της επίλυσης του ονόµατος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκράτια της Μακεδονίας τόµ. Κ', σ. 17387.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, σύµφωνα µε το άρθρο
142 του Κανονισµού της Βουλής, για τις εξελίξεις στη Λιβύη.
τόµ. Ι', σ. 7878-7889.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ολοκλήρωση
του Δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στους Δήµους της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Εθνικού
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Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 κ.λπ.
τόµ. ΣΤ', σ. 4604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για την πρωτοβάθµια υγεία κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5623.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της από 8 Ιανουαρίου 2011
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή προθεσµιών και εργασιών του Διοικητικού Πρωτοδικείου και του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5639, τόµ. Ι’, σ. 8082.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αποκατάσταση του κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για
τη στέγαση των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού
Λακωνίας. τόµ. ΙΖ', σ. 14732.
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Πτηνοτροφικό
Συνεταιρισµό Άρτας κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 9493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Άρτας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13853.
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον έλεγχο περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας πυρηνελαιουργείου στη Βασιλική Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 7775.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Αναφορά στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται στην
Ιαπωνία και στην πρόθεση της Τουρκίας για δηµιουργία πυρηνικών σταθµών. τόµ. Θ', σ. 7615.
Αναφορά στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται στην
Ιαπωνία. τόµ. Θ', σ. 7666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον κίνδυνο επιδείνωσης των εξελίξεων στους πυρηνικούς
σταθµούς Φουκοσίµα κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8173.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί της προτάσεως
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής
ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την
πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο
πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1353713599.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις και την ενηµέρωση αναφορικά µε τα πυρηνικά εργοστάσια Κοζλοντούι και
Μπέλενε στη Βουλγαρία κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4878.
ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τον κίνδυνο επιδείνωσης των εξελίξεων στους πυρηνικούς
σταθµούς Φουκοσίµα κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8173.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί της προτάσεως
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής
ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την
πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο
πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1353713599.
ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για
τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού". (Κατάθεση).
τόµ. ΣΤ', σ. 4528.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για
τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9002, τόµ. ΙΕ', σ. 1256612569, 12579 .
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών του Νοµού
Ηλείας. τόµ. ΙΘ', σ. 16225.
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας και πυρασφάλειας στο Νοµό Κεφαλληνίας - Ιθάκης.
τόµ. ΙΕ', σ. 12560.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη για άµεση εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικόπτερου στο Νοµό Χανίων.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13484.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. τόµ. ΙΕ', σ. 12561.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων, Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος, Αξιωµατικών Λιµενικού
Σώµατος και η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα νέα επιπρόσθετα µέτρα της Κυβέρνησης.
τόµ. ΙΕ', σ. 12695.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προετοιµασία του
Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή
του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. (Επερωτώντες:
Δεκαεπτά (17) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. ΙΕ',
σ. 12695-12713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τον αποκλεισµό συµβασιούχων πυροσβεστών από το ν.3938/2011. τόµ. IH', σ. 16098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα.
τόµ. ΙΘ', σ. 16688.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο
Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ.
Κ', σ. 17879.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την πρόσθετη περικοπή αµοιβών στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος
κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1759.
Ρ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε το πρόγραµµα χορηγιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα περιφερειακά ραδιοτηλεοπτικά µέσα
κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8559.
ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση έκτασης γης στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8507.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Ε', σ. 3888.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης της παραγωγής του ροδάκινου. (Επερωτώντες: Δέκα πέντε (15)
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ', σ. 7209-7225.
ΡΟΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
ποµακική γλώσσα και τη γλώσσα των Ροµά κ.λπ. τόµ. Α', σ.
421.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ακολουθούµενες διαδικασίες για την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση µαθητών Ροµά στο Νοµό Φθιώτιδας τόµ.
Η', σ. 6660.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε',
σ. 3758, τόµ. Η', σ. 6151-6154, 6292.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της
Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της
Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των
συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6428, τόµ. ΙΑ', σ. 9085-9087.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την

Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ".
(Kατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ. ΙΖ',
σ. 14295-14299,14328.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τους αέριους ρύπους των
πλοίων στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε
τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο λιµάνι
του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1705.
S
SIEMENS
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διαφυγή του στελέχους
της "SIEMENS" Φολκ Γιουνγκ στη Γερµανία κ.λπ. τόµ. Γ',
σ. 2127.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την αποζηµίωση του Δηµοσίου από το
σκάνδαλο SIEMENS κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4602.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου για αποζηµίωση του Ελληνικού Κράτους από τη "SIEMENS" κ.λπ.
τόµ. Ζ', σ. 5304.
Σ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ενίσχυση του
ιατρικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας κ.λπ.
τόµ. Α', σ. 821.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έλλειψη στις
υποδοµές σχολείων της Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3853.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµόπληκτων οικογενειών της Δραπετσώνας κ.λπ.
τόµ. Α', σ. 175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
καθυστέρηση µετεγκατάστασης των κατοίκων των χωριών
του Νοµού Γρεβενών που επλήγησαν από το σεισµό του
1995 κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5313.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε εκκρεµούσες οφειλές 25 εκατοµµυρίων ευρώ για τους σεισµόπληκτους της Αχαϊας. τόµ. Θ', σ.
7309.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
καθυστέρηση µετεγκατάστασης των κατοίκων των χωριών
του Νοµού Γρεβενών που επλήγησαν από το σεισµό του
1995 κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5313.

193
ΣΕΡΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφ' ενός και της
Δηµοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων, Πρωτόκολλων της Τελικής Πράξης
και των προσαρτηµένων σ’ αυτήν Δηλώσεων". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Γ', σ. 2139, τόµ. ΣΤ’, σ. 44414442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Σερβίας,
σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων
µορφών του". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ.
3380, τόµ. Η’, σ. 6568-6571.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9002, τόµ. ΙΔ’, σ.
11643-11645.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ
και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α', σ. 195,
τόµ. Β', σ. 879-917, 978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των έργων της σιδηροδροµικής γραµµής Κιάτου-Ροδοδάφνης. τόµ. ΙΓ', σ. 10897.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση της σιδηροδροµικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Φλώρινας. τόµ. Κ', σ. 17845.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ
και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α', σ. 195,
τόµ. Β', σ. 879-917, 978.
ΣΚΟΠΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ονοµασία του κρατιδίου των Σκοπίων
κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1322.
Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή των Μακεδονικών Οργανώσεων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην αποδοχή ονοµασίας της FYROM
που να περιλαµβάνει τον όρο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", στην ύπαρξη
µακεδονικής εθνότητας και µακεδονικής γλώσσας που διαφέρει από τον ελληνισµό και την ελληνική γλώσσα, στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση
και καλεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο να εκδώσει ψήφισµα,
ώστε καµία ελληνική κυβέρνηση να µη διαπραγµατευτεί ονοµασία των Σκοπίων που θα περιέχει τον όρο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". τόµ. ΣΤ', σ. 4713-4714.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καταστροφή µνηµείων του ελληνικού

πολιτισµού, την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Σκόπια κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4792.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου περί συναντήσεων Ελλάδας - Σκοπίων για θέµατα που άπτονται της επίλυσης του ονόµατος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκράτια της Μακεδονίας τόµ. Κ', σ. 17387.
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα των εξοπλισµών και
της Αµυντικής Βιοµηχανίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 2667, τόµ. Η’, σ. 6137-6139.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3379, τόµ. Η’, σ.
6151-6154, 6248.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής 'Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memoradum 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". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 557-563.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας
(Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου
Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών
(AMSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ.
4528, τόµ. Θ', σ. 7371-7374, 7389.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στη Διευθέτηση Συνεργασίας European
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Research Grouping Arrangement Νο 1 (ERG Νο 1) στο
Μνηµόνιο Κατανόησης EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Fursvarets
Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του
Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον καθορισµό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES) για
τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
ΙΑ', σ. 9535, τόµ. ΙΗ’, σ. 15445-15447, 15488.
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ-ΣΠΑΡΑΓΓΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές για
τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009). (Επερωτώντες: Δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Γ', σ.
2181-2198.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κ.λπ. τόµ. Α', σ. 180.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόφαση του Πρωτοδικείου Λαµίας για την ίδρυση
συλλόγου σπουδαστών στο ΤΕΙ Λαµίας. τόµ. ΙΘ', σ. 17038.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µετεξέλιξη του Σταθµού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος Λέσβου σε Ινστιτούτο Έρευνας Βορείου Αιγαίου τόµ. Ζ', σ. 5822.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε το Θερµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Α', σ. 328.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία των βρεφικών-παιδικών
σταθµών της χώρας. τόµ. IH', σ. 16093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τα τέκνα των αλλοδαπών στους Δηµοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του Δήµου Αθηναίων.
τόµ. ΙΘ', σ. 17046.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµόπληκτων οικογενειών της Δραπετσώνας κ.λπ.
τόµ. Α', σ. 175.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της έλλειψης Αγροτικών Ιατρών στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3735.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Ά-

µυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και
Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088, τόµ. Ι', σ. 8254-8256.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε το στρατόπεδο "Παπαφλέσσα"
στην Καλαµάτα. τόµ. IH', σ. 16090.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την ανάγκη θέσπισης κανόνων για τις δηµόσιες συναθροίσεις. τόµ. Κ', σ. 17846.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τη διασφάλιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών όλο το χρόνο
κ.λπ. τόµ. Α', σ. 790.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση της
τιµής των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ. τόµ.
Ε', σ. 3736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις προθέσεις του
Υπουργείου για την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3844.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4566, τόµ. Ζ', σ.
5344-5390, 5478-5523, 5835.
Αναφορά στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4799, 4803, 4804,
4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4814, 4813,
4815, 4816.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συγχαρητήρια αναφορά προς την Κυβέρνηση και τον
Πρωθυπουργό της χώρας για την απόφαση παρέµβασης
της Ελληνικής Κυβερνήσεως στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης στην ιταλογερµανική διένεξη, που αφορά τις αποζηµιώσεις που ζητούν οι κάτοικοι της µαρτυρικής κοινότητας
του Διστόµου. τόµ. Ε', σ. 3770.
Συγχαρητήρια αναφορά στον αθλητή κ. Λευτέρη Πετρούνια που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα χάλκινο
µετάλλιο επί των κρίκων. τόµ. ΙΑ', σ. 9228, 9234.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Απ. Κακλαµάνη τόµ. Α', σ. 103, 104.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη και Π. Ρήγα. τόµ. Α', σ. 338.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Βαγιωνά. τόµ. Β', σ. 1169.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Χατζηγάκη. τόµ. Β', σ. 1557.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Οικονόµου, Κ. Τζαβάρα και Ε. Αργύρη (προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1592, 1593.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Μαρκογιαννάκη και Κ. Τζαβάρα τόµ. Β', σ. 1593.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Αυγενάκη και Χ. Καστανίδη. τόµ. Γ', σ. 2286.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Κεφαλογιάννη. τόµ. Γ', σ. 2502.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. Γ', σ. 2503.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Γ', σ. 2524,
2525.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κουσελά και Π. Λαφαζάνη. τόµ. Γ', σ. 2529.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Τσουµάνη-Σπέντζα και Α. Κουράκη
(προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2662.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Πρωτόπαπα και Α. Ροντούλη. τόµ. Ε', σ. 3388.
Συζητήσεις επί προσωπικών θεµάτων των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Πρωτόπαπα και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. Ε', σ. 3391.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Τζέκη και Γ. Ντόλιου. τόµ. Ε', σ. 3742, 3743.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Γιακουµάτου και Β. Νικολαϊδου (προεδρεύουσα). τόµ.
ΣΤ', σ. 4520.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. κ.
Α. Ροντούλη και Π. Λαφαζάνη. τόµ. ΣΤ', σ. 4542,4543.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Χατζηδάκη και Α. Χρυσανθακόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ.
4668, 4669.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τζαβάρα, Α. Τσίπρα και Α. Κουράκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΣΤ', σ. 4709, 4710, 4711.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. ΣΤ', σ. 4749,
4750.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Παπαδηµούλη και Κ. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ.
4814.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου, Μ. Κριτσωτάκη, Γ. Νιώτη και Β. Αποστολάτου
(Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ. 4981, 4982, 4983.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Ε. Όθωνα και Ε. Αργύρη (προεδρεύων).
τόµ. Ζ', σ. 5878,5879.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
E. Κεφαλογιάννη, Γ. Νιώτη (Προεδρεύων) και Χ. Πρωτόπαππα. τόµ. Θ', σ. 7610, 7611.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Πρωτόπαππα, Γ. Νιώτη (Προεδρεύων) και Α. Ροντούλη.
τόµ. Θ', σ. 7614, 7615.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ.
7917, τόµ. ΙΓ’, σ. 11097,11098.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Μουσουρούλη. τόµ. ΙΑ', σ. 8644, 8645.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Πρωτόπαπα. τόµ. ΙΑ', σ. 8821.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη και Π. Παυλόπουλου. τόµ. ΙΑ', σ. 8987.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Ρ. Ζήση (προεδρεύουσα). τόµ. ΙΑ', σ.
9250.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Α. Μπούρα, Ρ. Ζήση (προεδρεύουσα) και Κ. Γείτονα. τόµ.
ΙΑ', σ. 9371, 9372.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Τζαβάρα. τόµ. ΙΑ', σ. 9422.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Στρατάκη, Α. Κουράκη (προεδρεύων) και Γ. Καρατζαφέρη. τόµ. ΙΑ', σ. 9428, 9429.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τζαβάρα, Ε. Μπεντενιώτη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΓ',
σ. 10576, 10577, 10578.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Καµµένου. τόµ. ΙΓ', σ. 10794, 10797.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Προέδρου του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γ. Καρατζαφέρη τόµ.
ΙΓ', σ. 10797, τόµ. ΙΕ’, σ. 12723.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Α. Ροντούλη και Ε. Αργύρη (προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 10869.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Β. Πολύδωρα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ',
σ. 10988.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη Π. Ευθυµίου και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 11000, 11001.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ντινόπουλου και Ε. Βενιζέλου και . τόµ. ΙΓ', σ. 11039.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλου, Σ. Γεωργιάδη και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 11103.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 11288.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Παπουτσή και Β. Νικολαΐδου (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΓ', σ. 11337.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Ευθυµίου, Γ. Νιώτη (προεδρεύων) και Α. Τσίπρα. τόµ.
ΙΓ', σ. 11436, 11437.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρατζαφέρη, Α. Τσίπρα και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΔ',
σ. 12002.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Οικονόµου. τόµ. ΙΕ', σ. 12316.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Κριτσωτάκη. τόµ. ΙΕ', σ. 12646.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ροντούλη. τόµ. ΙΕ', σ. 12651.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ. Α.
Τσίπρα. και Α. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΕ', σ. 12655, 12656.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη, Ε. Βενιζέλου και Γ. Νιώτη (προεδρεύων).
τόµ. ΙΕ', σ. 12723.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Μαγκούφη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΕ', σ. 12873,
12874.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Α. Τσίπρα και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΕ', σ.
12996, 12997.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Τζίµα και Ε. Αργύρη (προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 13119,
13120.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των βουλευτών κ.κ.
Ν. Δένδια και Θ. Μπακογιάννη. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14102,
14103.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
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Κ. Μουσουρούλη και Χ. Πρωτόπαππα. τόµ. ΙΖ', σ. 14633,
14634.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Χ.
Πρωτόπαπα, Σ. Γεωργιάδη και Γ. Νιώτη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΖ', σ. 14825.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ε.
Κεφαλογιάννη, Ε. Βενιζέλου και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙZ', σ. 14977, 14978,14979.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Δ.
Παπαδηµούλη και Ε. Αργύρη (Προεδρεύων). τόµ. ΙZ', σ.
14979.
Σύζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Α.
Διαµαντοπούλου και Α. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. ΙΗ', σ. 15348.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Σ.
Χαλβατζή, Σ. Βούγια και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΙΗ', σ.
15359,15360.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Α.
Σπηλιωτόπουλου, Α. Κουράκη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. ΙΗ',
σ. 15732.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ο.
Παπανδρέου - Παπαδάκη και Β. Νικολαΐδου (Προεδρεύουσα). τόµ. IH', σ. 16092, 16093.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Η.
Διώτη, Α. Ροντούλη και Α. Κουράκη (Προεδρεύων). τόµ. IH',
σ. 16129, 16130.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των βουλευτών κ.κ. Ε.
Αµανατίδου - Πασχαλίδου, Ε. Αργύρη (προεδρεύων), Σ. Γεωργιάδη και Η. Διώτη. τόµ. ΙΘ', σ. 16332,16333,16347.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Γ.
Μαυρίκου, Θ. Δρίτσα, Π. Μπεγλίτη και Ε. Αργύρη (προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 17115, 17116.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των βουλευτών κ. κ. Α.
Μερεντίτη και Λ. Κανέλλη. τόµ. Κ', σ. 17428.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Α.
Ροντούλη και Φ. Πετσάλνικου. τόµ. Κ', σ. 17481.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ. ΣΤ', σ. 41424165.
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στάση της Ελληνικής Αστυνοµίας στα συλλαλητήρια της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Δ', σ. 2715.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις
συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13942, τόµ. ΙΘ', σ.
16354-16389,16391-16393,16607-16649, 16679-16723,
16843-16846.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ίση
µεταχείριση των κυνηγετικών συλλόγων από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 9052.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο της µεγαλύτερης ελληνίστριας της εποχής µας, της Ζακλίν ντε Ροµιγί. τόµ. Δ', σ.

2945.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Τοµάζο Πάντοα
Σιόπα, τέως Υπουργού Οικονοµικών της Ιταλίας και εν ενεργεία συµβούλου του Έλληνα Πρωθυπουργού. τόµ. Δ', σ.
2946.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο της Ζακλίν ντε Ροµιγί και του Τοµάζο Πάντοα Σιόπα. τόµ. Δ', σ. 2999.
Αναφορά στη µνήµη του δολοφονηθέντος εκπαιδευτικού
Νίκου Τεµπονέρα. τόµ. Ε', σ. 3743.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα της τροµοκρατικής
επίθεσης στο Αεροδρόµιο της Μόσχας. τόµ. ΣΤ', σ. 4142.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ', σ.
5164,5166,5167,5168,5170,5172, 5297.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. Η', σ.
6432,6433,6435,6438,6440,
6449,
6452,6455,6463,6466,6482,6491,6569,6570,6630,6632,
6633.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Θανάση Βέγγου. τόµ. ΙΑ', σ. 9373, 9384, 9387, 9390, 9391, 9404,
9405, 9414, 9416, 9418, 9420, 9422, 9429.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Λάκη Σάντα.
τόµ. ΙΑ', σ. 9373, 9374, 9376, 9384, 9387, 9390, 9391,
9416, 9418, 9420, 9422, 9431.
Συλλυπητήρια αναφορά για τη δολοφονία του 44χρονου
Έλληνα πολίτη στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη των βίαιων περιστατικών που συµβαίνουν σ' αυτό. τόµ. ΙΒ', σ.
9796, 9797, 9798, 9801, 9810, 9812.
Συλλυπητήρια αναφορά στη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας Πολίτης στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. ΙΓ', σ. 10847, 10848.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη. τόµ.
ΙΕ', σ. 12309, 12310, 12311, 12317, 12318, 12319, 12320,
12321, 12322, 12324, 12326, 12327, 12330, 12331,
12332, 12333, 12334, 12338, 12340, 12341, 12343,
12344, 12345, 12347, 12348, 12349, 12350, 12351,
12352, 12353, 12354, 12355, 12356, 12358, 12359,
12360, 12361, 12362, 12363, 12364, 12365, 12366,
12369, 12370, 12372, 12375, 12376, 12377, 12378,
12380, 12381, 12382, 12385, 12389, 12390, 12396,
12397, 12398, 12399, 12405, 12407, 12408, 12413,
12417, 12422, 12424, 12427, 12428, 12429, 12432,
12433, 12434, 12435, 12436, 12437, 12439, 12440,
12443,
12445,
12446,
12447,
12449,12450,12453,12455,12459,12469,12474, 12527,
12529.
Ανακοινώνεται το συλλυπητήριο µήνυµα του Προέδρου της
Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου προς τον Πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου κ. Γιαννάκη Οµήρου, για το τραγικό δυστύχηµα στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13618.
Συλλυπητήρια αναφορά για τα θύµατα του τραγικού δυστυχήµατος στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ', σ.
13618,13619,13621,13623,13627,14156, 14157, 14158.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο των πρώην Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα
Κύρκου. τόµ. ΙΗ', σ. 15940, 15941, 15942.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Βουλευτή και Υπουργού Γεώργιου-Αλέξανδρου Μαγκάκη. τόµ.
ΙΘ', σ. 16251, 16253, 16271.
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής και
της Αποκεντρωµένης Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 4081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διακοπή σύµβασης του έργου "Κατασκευή Μουσείου Αγροτικής Κληρονοµιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο του Νοµού Βοιωτίας" κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 4094.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε συµβάσεις του "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε την
εταιρεία ασφαλιστικών συµβούλων "BRONDYN"". τόµ. ΙΒ',
σ. 9691.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την
προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, Κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 285, τόµ. Γ’, σ. 1803-1813, 19722000, 2003-2033, 2277.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων
συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13855, τόµ. ΙΗ’, σ. 1601516048, 16052-16076, τόµ. ΙΘ’, σ. 16276.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας µεταξύ ΟΤΟΕ-τραπεζών για
τους απολυµένους από την Τράπεζα Αmerican Express.
τόµ. Γ', σ. 1780.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
του ανισόπεδου κόµβου Βελεστίνου κ.λπ. τόµ. Α', σ. 414.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών, στους τοµείς της
Άµυνας και της Ασφάλειας - Εναρµόνιση µε την Οδηγία
2009/81/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9492,
τόµ. ΙΓ', σ. 10975-11009, 11011-11050, 11208.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
αυτοκινητοδρόµων µε συµβάσεις παραχώρησης. τόµ. Κ', σ.
17175.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους
Έλληνες ναυτικούς. τόµ. Γ', σ. 2176.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υπογραφή
επιχειρησιακής σύµβασης στη γαλακτοβιοµηχανία "ΝΕΟΓΑΛ" στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάρθρωση-ιδιωτικοποίηση
τραπεζών, την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων τραπεζοϋπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6625.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, κ.λπ. τόµ. Β', σ.
1028.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων στο
Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ) κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τους
συµβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πληρώνονται µε το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1460.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την απόλυση συµβασιούχων εργαζοµένων του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής
(ΕΣΔΚΝΑ), τον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία λόγω των
σκουπιδιών κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβασιούχων στο Δήµο Πολυγύρου του Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ.
τόµ. Δ', σ. 2698, τόµ. Ε', σ. 3741.
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους απολυµένους συµβασιούχους. (Επερωτών: Ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Γαληνός). τόµ. Ζ', σ. 5732-5737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους στο Δήµο Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους
συµβασιούχους εργαζόµενους του Δήµου Τρικκαίων. τόµ.
ΙΘ', σ. 17044.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών
στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4539, τόµ. Ζ', σ. 5526-5564,
5565-5599, 5634-5680, 5844.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε τη δυνατότητα απόσπασης στελεχών του δηµοσίου τοµέα
που έχουν εκλεγεί εκπρόσωποι στα τοπικά συµβούλια, να υπηρετούν στον τόπο που έχουν εκλεγεί. τόµ. ΙΒ', σ. 9682.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την κοινοποίηση των Πρακτικών των Υπηρεσια-
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κών Συµβουλίων για την επιλογή Προϊσταµένων Διευθύνσεων του Υπουργείου κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8165.

της 30ης Ιουνίου 2005". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Β', σ.
1520-1522.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών-µελών τους αφ' ενός και της
Δηµοκρατίας της Σερβίας αφ’ ετέρου, µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων, Πρωτόκολλων της Τελικής Πράξης
και των προσαρτηµένων σ’ αυτήν Δηλώσεων". (Κατάθεση).
τόµ. Γ', σ. 2139.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης των
εργαζοµένων. τόµ. ΙΓ', σ. 10763.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ (ΝΑΤΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου
Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας και του
Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του
Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου
Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE)
σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια,
Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9371, τόµ. ΙΗ’, σ.
15445-15447.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την
Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ".
(Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΖ', σ. 14295-14299,14328.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Σ.Ε.Β.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συναντήσεις ΣΕΠΕ-ΣΕΒ κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8175.
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΧΑΓΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Συνδιάσκεψης της Χάγης όπως
αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή Διπλωµατική Σύνοδο

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα
επαρκούς ενηµέρωσης και επαρκών µέτρων προφύλαξης
για τον ιό του HIV/AIDS στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β', σ.
1411.
Αναφορά στην αύξηση των κρουσµάτων της νόσου του
AIDS και στους λόγους αύξησης αυτών. τόµ. ΙΔ', σ. 12096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αύξηση των
κρουσµάτων του ιού AIDS/HIV στην Ελλάδα. τόµ. IH', σ.
16088.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τους Αγροτικούς Γυναικείους Συνεταιρισµούς κ.λπ. τόµ. Α', σ. 817.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΣΕΚΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη πώληση της Συνεταιριστικής Ελληνικής Καπνοβιοµηχανίας (ΣΕΚΑΠ) στην Τουρκική Τράπεζα "ZIRAAT BANK". τόµ. ΙΓ', σ. 10766.
ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ Ε.Ε.
Αναφορά στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης
στις Βρυξέλλες που θα πραγµατοποιηθεί στις 21 Ιουλίου
του 2011. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14001, 14016, 14017, 14018,
14019, 14020, 14022.
Αναφορά στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 21 Ιουλίου 2011. τόµ. ΙΣΤ', σ.
14179, 14181, 14182, 14183, 14184, τόµ. ΙΖ', σ. 14546,
14550, 14556, 14559, 14564, 14569, 14621, 14631,
14632.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την προστασία των χαµηλόµισθων, των
ανέργων, των συνταξιούχων κ.λπ. τόµ. Α', σ. 824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις αγροτικές συντάξεις κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 4026.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την
ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση “ θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 13855, τόµ. ΙΖ’, σ.
14818-14849, 14851-14853, 14876-14926, 1496915158, 15162.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το πάγωµα των χρεών µέχρι την καταβολή της
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σύνταξης, σε αυτούς που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την παρακράτηση από τις συντάξεις Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων. τόµ. ΙΘ', σ. 16751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις περικοπές
των αναπηρικών συντάξεων και των επιδοµάτων προς τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. Κ', σ. 17167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη συµµετοχή των
συνταξιούχων, τροφίµων Ιδρυµάτων Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στις δαπάνες περίθαλψης. τόµ.
Κ', σ. 17177.
ΣΥΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Συρίας, για την ανταλλαγή παραθεριστών". (Κατάθεση). τόµ.
Ε', σ. 3806.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (Σ.Η.Σ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 253, τόµ. Β', σ. 1034-1058,
1107-1141, 1141.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το κλείσιµο των
δηµοτικών σφαγείων κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6628.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την έλλειψη στις
υποδοµές σχολείων της Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3853.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αναστολή των σχολικών πρωταθληµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ.
4851.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις ακολουθούµενες διαδικασίες για την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση µαθητών Ροµά στο Νοµό Φθιώτιδας τόµ.
Η', σ. 6660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στέγασης των σχολικών µονάδων στην
Πιερία κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7246.
Αναφορά στο θέµα της συγχώνευσης των σχολείων. τόµ.
Θ', σ. 7607, 7611, 7613, 7614, 7615.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολικών µονάδων του
Νοµού Κορινθίας. τόµ. ΙΓ', σ. 10645.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε

την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ.
ΙΓ', σ. 11420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε την προετοιµασία του Υπουργείου για τη νέα σχολική
χρονιά. (Απαντήθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων). τόµ. ΙΘ', σ. 16214.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
µεταφορά µαθητών Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης
(ΤΑΔ) κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2450.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, τα προβλήµατα στη
λειτουργία τους κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
συγχώνευση σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4785, 4873.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων κ.λπ.
τόµ. Β', σ. 868.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανέγερση νέων κτηρίων
για τη στέγαση των Ειδικών Σχολείων και του Εργαστηρίου
Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ζ', σ. 5817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
προθέσεις του Υπουργείου για το κλείσιµο του Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου κωφών Αµπελοκήπων κ.λπ. τόµ. ΙΑ’, σ.
9486.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για την υποστήριξη της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 4014.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για τη µη άµεση πρόσληψη καθηγητών µουσικών και
καλλιτεχνικών µαθηµάτων και την καθυστέρηση προµήθειας δωρεάν διδακτικών βιβλίων µουσικών και ξενόγλωσσων
µαθηµάτων στα σχολεία. τόµ. Α', σ. 338-345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
θεσµό των µουσικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2406.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µουσικών σχολείων της χώρας κ.λπ. τόµ. Δ',
σ. 2710.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό Πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατι-
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κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 8796, τόµ. ΙΒ', σ.
9694-9704, 9727-9744, 9751-9775, 9787-9840, 9882.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την υπολειτουργία των Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων λόγω σηµαντικής έλλειψης πιστώσεων τόµ. ΙΑ', σ. 8902.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ )
ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη µετατροπή
του µαθήµατος της Ιστορίας σε µάθηµα επιλογής στο νέο
σχολείο. τόµ. ΙΓ', σ. 10952.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (βλ. ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ )
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ακύρωση
διαγωνισµού για την ανέγερση σχολείου στον Αρχάγγελο
Ρόδου κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2403.
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
του Τοπικού Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)
Θηβών κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τις συναντήσεις ΣΕΠΕ-ΣΕΒ κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8175.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
"Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΔ', σ. 12247,
τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13945-13990, 13991-14004, 14008-14024,
14025-14043, 14235.
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
Ελληνικής Αστυνοµίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Λιµενικού Σώµατος, η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος κατέθεσαν ψήφισµα
µε τίτλο «Στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν
εκπτώσεις και περικοπές». τόµ. Γ', σ. 2566-2569.
Ενηµέρωση για την πρόταση που έγινε οµόφωνα αποδεκτή, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου,
σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση και των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας που δολοφονήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. τόµ. ΙΑ',
σ. 9195.
Ανακοινώνεται οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής,
κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών
των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14005.

Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την καταβολή των
δεδουλευµένων των συµβεβληµένων γιατρών µε τα ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΓ', σ. 11143.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
υλοποίηση των προγραµµάτων του Ταµείου Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) κ.λπ.
τόµ. Α', σ. 333.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (Τ.Π.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2343.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (Επερωτούσα: Η ανεξάρτητη Βουλευτής Σ. Σακοράφα). τόµ. Η',
σ. 6372-6384.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου
λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ι', σ. 8506, τόµ. ΙΑ’, σ. 9353-9395,
9397-9433, 9497-9538, 9704-9720, 9744-9751, 9777.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών στο νοµό Χανίων. τόµ. ΙΘ',
σ. 16746.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2343.
Ανακοινώνεται ότι ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο ζητεί όπως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο, µε κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισµό. τόµ. ΙΓ', σ. 11151.
ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την παραχώρηση τµήµατος βάσης
του Πολεµικού Ναυτικού για τη δηµιουργία Ισλαµικού Τεµένους κ.λπ. τόµ. Α', σ. 788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
κατασκευή µουσουλµανικού τεµένους στο Βοτανικό κ.λπ.
τόµ. Ε', σ. 3743.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη χορήγηση ποι-
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οτικού πριµ στους τευτλοκαλλιεργητές κ.λπ. τόµ. Γ', σ.
2404.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της συγκοµιδής των τεύτλων στους Νοµούς Κιλκίς
και Πέλλας. τόµ. ΙΑ', σ. 8597.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ (ΤΕΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β' κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και
Ναυτικών Λυκείων για την εισαγωγή στα ΤΕΙ και λοιπές
σχολές στο Ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ.
4564.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνολογική
Συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ.
3274, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566-12569
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 3380, τόµ. ΙΑ’, σ. 8617.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 9201, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566- 12569.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ. τόµ. Β', σ. 869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β' κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και
Ναυτικών Λυκείων για την εισαγωγή στα ΤΕΙ και λοιπές
σχολές στο Ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ.
4564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στο έκτακτο προσωπικό
των ΤΕΙ και τους διδάσκοντες 407 των πανεπιστηµίων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ', σ. 4606.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των ΤΕΙ της
χώρας κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7204.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την κατάργηση του Τµήµατος Οινολογίας στο ΤΕΙ Δράµας.
τόµ. ΙΓ', σ. 11416.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τον
κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας του ΤΕΙ Σερρών. τόµ.
ΙΔ', σ. 12002.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του έκτακτου προσωπικού
του ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ. ΙΔ', σ. 12007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απόφαση του Πρωτοδικείου Λαµίας για την ίδρυση
συλλόγου σπουδαστών στο ΤΕΙ Λαµίας. τόµ. ΙΘ', σ. 17038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το
νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
τόµ. Κ', σ. 17473.
ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη χαµηλή τιµή διάθεσης του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Β',
σ. 1328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη στήριξη της
τιµής του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση της
τιµής των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ. τόµ.
Ε', σ. 3736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5629.
Συζήτηση ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη διεύρυνση
της ψαλίδας των αγροτικών προϊόντων µεταξύ των τιµών
παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. Η', σ. 6407.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µείωση των τιµών των διοδίων στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα. τόµ. ΙΣΤ', σ.
13752.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα. τόµ. Κ',
σ. 17172.
ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση των
τελικών τιµών πώλησης των αγροτικών προϊόντων κ.λπ.
τόµ. Β', σ. 1631.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αύξηση των τιµολογίων της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Ε', σ.
3745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τιµολογιακή πολιτική της ΔΕΗ κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3852.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επιβάρυνση των αγροτών από τα τιµολόγια της ΔΕΗ. τόµ. Ε', σ.
3884.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΤΑΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
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µεταφορά µαθητών Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης
(ΤΑΔ) κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2450.
ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο. τόµ. Κ', σ. 17848.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δηµοκρατίας
για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3274, τόµ. Ζ’, σ. 5020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον Τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΓ', σ. 10977, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 13303,
13314.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη χρήση του δελτίου
κοινωνικού τουρισµού από τους κατοίκους των νησιών στις
δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και όχι στο διευρυµένο
Καλλικράτειο Δήµο. τόµ. ΙΔ', σ. 12065.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την πολιτιστική και τουριστική αναβάθµιση του λιµανιού της Ζέας κ.λπ. τόµ. Η', σ.
6369.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική προβολή στην Τουρκία των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Β', σ. 945.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. (Επερωτώντες: Είκοσι (20) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Θ', σ. 7258-7277.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την τουριστική προβολή στην Τουρκία των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ. Β', σ. 945.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε την
Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων µελών των Μελών Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4528, τόµ. Η’, σ.
6315-6317, 6328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη Συµφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας για την επανεισδοχή των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4882.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της

Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία
του Κέντρου Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα
και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ.
Ζ', σ. 5543, τόµ. Θ’, σ. 7372-7374, 7462.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της
Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του
ΝΑΤΟ, που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ’, σ. 5543,
τόµ. Θ', σ. 7371-7374, 7425.
Αναφορά στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται στην
Ιαπωνία και στην πρόθεση της Τουρκίας για δηµιουργία πυρηνικών σταθµών. τόµ. Θ', σ. 7615.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης, µεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουργείου της
Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ.
9002, τόµ. ΙΕ’, σ. 12566-12569, 12609.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη πώληση της Συνεταιριστικής Ελληνικής Καπνοβιοµηχανίας (ΣΕΚΑΠ) στην Τουρκική Τράπεζα "ZIRAAT BANK". τόµ. ΙΓ', σ. 10766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν περί διάνοιξης νέας διώρυγας παράλληλης
προς τα Στενά. τόµ. ΙΓ', σ. 11411.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη,
σχετικά µε τις απόπειρες "τουρκοποίησης" της Θράκης. (Απαντήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης). τόµ.
ΙΘ', σ. 16737.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Αναφορά στην παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από το τουρκικό πολεµικό πλοίο "Μπόντρουµ". τόµ. Ζ',
σ. 5115.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ
και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α', σ. 195,
τόµ. Β’, σ. 879-917, 978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υπηρεσία
ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ - ΚΛΙΝΟΘΕΣΙΩΝ του ΟΣΕ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)
κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4790.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Τ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις στην ΑΤΕ
Bank κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το µέλλον της Αγροτικής Τράπεζας
κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6528.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου που αναφέρονται στην πώληση αποθέµατος χρυσού και απώλεια
περιουσιακών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.
τόµ. Θ', σ. 7205.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον περιορισµό της ρευστότητας από
τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Β', σ. 875.
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας µεταξύ ΟΤΟΕ-τραπεζών για
τους απολυµένους από την Τράπεζα Αmerican Express.
τόµ. Γ', σ. 1780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το σύµφωνο Ρευστότητας µε τις Τράπεζες κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2399.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Αναστολή των πλειστηριασµών
από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5272, τόµ. Ι’, σ. 8350-8368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναδιάρθρωση-ιδιωτικοποίηση
τραπεζών, την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων τραπεζοϋπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη συγχώνευση τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ι',
σ. 8171.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ενδεχόµενη πώληση της Συνεταιριστικής Ελληνικής Καπνοβιοµηχανίας (ΣΕΚΑΠ) στην Τουρκική Τράπεζα "ZIRAAT BANK". τόµ. ΙΓ', σ. 10766.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων “ Ρύθµιση
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα “ Κύρωση της
Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. IH', σ.
16177, τόµ. Κ', σ. 17245-17273, 17316 – 17370, 17402 17449.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". (Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΑ', σ. 8603, 8604.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΜΦΑΛΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή του Π.Δ.
26/2008 για τη λειτουργία των τραπεζικών βλαστοκυττάρων
τόµ. Ζ', σ. 5820.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης, Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΣΤ', σ. 4566, τόµ. Η’, σ. 59015919, 5921-5923, 6080-6094, 6416.
Αναφορά στη δίκη για τη "Συνοµωσία των Πυρήνων της
Φωτιάς". τόµ. Ζ', σ. 5268,5270,5271,5272.
Σχέδιο νόµου Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της
Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος, ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης
Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5639, τόµ.
ΙΑ’, σ. 9056-9058.
Αναφορά στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ', σ. 7549,
7562, 7565, 7566, 7568, 7569, 7570.
Αναφορά στη σύλληψη µελών της τροµοκρατικής οργάνωσης "Πυρήνες της Φωτιάς". τόµ. Θ', σ. 7649.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, σχετικά µε την τροµοκρατία. (Επερωτώντες Ανεξάρτητοι Βουλευτές: κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Χ. Μαρκογιαννάκης, Κ. Κιλτίδης, Γ. Κοντογιάννης και Ε. Αυγενάκης). τόµ. ΙΒ', σ. 9653-9670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εξέλιξη των ερευνών για
την τροµοκρατική οργάνωση "ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ".
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13748.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τις τροµοκρατικές επιθέσεις
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Κ', σ. 17391.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Αναφορά στην τροπολογία την οποία κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό
Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ', σ. 4661.
Συζήτηση επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η Νέα
Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ', σ. 4692,
4695-4713, 4715-4719, 4720, 4723, 4724-4728, 4729,
4730, 4732.
Απόσυρση του άρθρου 1α' που αφορά τη συνταγογράφηση φαρµάκων µε βάση τη δραστική ουσία των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, από την τροπολογία µε αριθµό
539/46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 17079.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Συζήτηση ερώτησης σχετικά µε προβλήµατα στο σύστηµα
ελέγχου των τροφίµων. τόµ. Α', σ. 6657.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε προβλήµατα στο σύστηµα
ελέγχου των τροφίµων. τόµ. Η', σ. 6657.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εύρεση παθογόνου εντεροαιµορραγικού βακτηρίου E.Coli σε προϊόντα
µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13757.
ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί της προτάσεως
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά
µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής
ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την
πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο
πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ', σ. 1353713599.
ΤΣΕΧΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δηµοκρατίας
για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3274, τόµ. Ζ’, σ. 5020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Ασφάλειας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Τσέχικης Δηµοκρατίας σχετικά µε την Αµοιβαία Προστασία Ανταλλασσοµένων Διαβαθµισµένων Πληροφοριών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088,
τόµ. Ι’, σ. 8254-8256, 8276.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και
Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Η', σ. 6088, τόµ. Ι’, σ. 8254-8256.
ΤΥΡΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. (Επερωτώντες: Εικοσιτέσσερις (24) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Β', σ.
1714.
ΤΥΦΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλλιθέα, την επαναλειτουργία της
Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α', σ. 235.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
"Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Κατάρ στον τοµέα της Υγείας και της Ιατρικής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ. 3000, τόµ.
Η’, σ. 6532-6535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης :
"Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ. 4042,
τόµ. ΣΤ’, σ. 4962-5018, τόµ. Ζ’, σ. 5096-5138, 5139-5213,
5425.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα µέτρα εξοικονόµησης
δαπανών στον τοµέα της υγείας. τόµ. ΣΤ', σ. 4395.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε πρόβληµα ασφάλειας και
υγιεινής, λόγω συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού µεταναστών σε παλαιά µονοκατοικία στην πλατεία Αττικής. τόµ.
ΣΤ', σ. 4629.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις Συµβάσεις του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας µε ιδιώτες
γιατρούς τόµ. Η', σ. 6658.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις στον τοµέα της υγείας. τόµ. Θ', σ. 7193.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την περικοπή των
κρατικών δαπανών και παροχών υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας, τις συνέπειες στους ασθενείς, γιατρούς, φαρµακοποιούς κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 8848.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την οργάνωση
των µονάδων υγείας του Νοµού Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ.
9640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στο σύστηµα υγείας του Νοµού Ευβοίας.
τόµ. ΙΕ', σ. 12558.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διενέργεια διαγωνισµών υγειονοµικού υλικού στο χώρο της υγείας. τόµ. ΙΖ', σ.
14731.
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού στα
νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α', σ. 330.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διενέργεια διαγωνισµών υγειονοµικού υλικού στο χώρο της υγείας. τόµ. ΙΖ', σ.
14731.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προώθηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην
περιοχή Πόρτο Λάφια της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. Κ', σ.
17990.
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την υλοποίηση
του έργου άρδευσης-ύδρευσης της περιοχής Κάτω Βάλτου
Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ. 9584.
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΥΗΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για τα µικρά υδροηλεκτρικά
έργα. τόµ. ΙΓ', σ. 11344.
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποιήσεις θεσµικού πλαισίου για την υιοθεσία". (Προτείνοντες: Δέκα πέντε (15) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). (Κατάθεση).
τόµ. Β', σ. 1042.

205
ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας: "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
"Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις"
(Α' 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 "για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας
(ΕΕ L 146 της 10/06/2009), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων
συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (EE C 69 της
18/03/2010)". (Κατάθεση). τόµ. Κ', σ. 17184.
ΥΜΗΤΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προστασία του Υµηττού και τη δηµιουργία νέου οδικού
άξονα κ.λπ. τόµ. Α', σ. 794.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την έδρα του Δασαρχείου Υµηττού κ.λπ. τόµ. Ζ',
σ. 5230.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΒΟΥΛΗΣ
Αναφορά στους υπαλλήλους της Βουλής που υποστηρίζουν τις εργασίες των Επιτροπών. τόµ. ΙΓ', σ. 10561,
10562.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις µειώσεις αποδοχών στο Δηµόσιο
και στις µετατάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ζ',
σ. 5769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µειώσεις στις
αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ.
8856.
Αναφορά στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους δηµόσιους υπάλληλους. τόµ. ΙΘ', σ. 16641, 16644, 16646,
16647, 16739, 16741, 16754, 16756.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την ανάγκη εξαίρεσης από τη µείωση κατά 50%
των προσλήψεων των εποχικών υπαλλήλων του τοµέα Τουρισµού και Πολιτισµού. τόµ. ΙΔ', σ. 11468.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων αορίστου χρόνου που µεταφέρονται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις στους δήµους κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8167.
ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις στον τοµέα της υγείας. τόµ. Θ', σ. 7193.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την υπερτιµολόγηση των ιατρικών προϊόντων από το ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ', σ.
10849.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Ε', σ.
3377, τόµ. ΣΤ’, σ. 4737-4768, 4795-4817, 4941.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Ανακοινώνεται ότι εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», ώστε
να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση για
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 µεταξύ της Κοινοπραξίας Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) - Ferrostaal AG-HDW, για
τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής δωροδοκίας σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο 235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παράγραφος
1 του ν. 1608/1950) και β) της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της απόκτησης
και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης,
του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α’, περίπτωση αιζ’, στοιχεία β’, γ’, 2
παράγραφοι 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ’, προστέθηκε µε το άρθρο 2, παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι
η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ', σ. 9215-9224.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων καταθέτει την Έκθεσή της: "Για τη σύναψη και την πορεία εκτέλεσης των συµβάσεων 012Β/2000 και 021Β/2002 των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού κατά την περίοδο 2000-2009, καθώς
και των συναφών τους συµβάσεων Α/Ω". τόµ. ΙZ', σ. 1498215108.
ΥΠΟΘΕΣΗ "SIEMENS"
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
στο σύνολο της, έως και την 20η Οκτωβρίου 2010 τόµ. Α',
σ. 7.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
στο σύνολό της µέχρι και τη 15η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α',
σ. 333.
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Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της µέχρι την 30η Νοεµβρίου του 2010. τόµ. Β',
σ. 1163.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της έως και την 10η Δεκεµβρίου 2010. τόµ. Β',
σ. 1758.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS"
στο σύνολό της έως και την 20η Ιανουαρίου 2011 τόµ. Γ',
σ. 2411.
Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής "για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens
στο σύνολο της", για την καθαρογραφή και κατάθεση του
πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011. τόµ.
Ε', σ. 4056.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή «για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της» καταθέτει το
πόρισµα της. τόµ. ΣΤ', σ. 4165-4353.
Αναφορά στην Εξεταστική Επιτροπή "για τη διερεύνηση
της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της", λόγω της κατάθεσης του πορίσµατός της. τόµ. ΣΤ', σ. 4353, 4355, 4356.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα τέσσερις Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση,
σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής,
για τη συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε "τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS
στο σύνολό της" που κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 24-1-2011. τόµ. ΙΑ', σ. 8648-8653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε τις εξελίξεις στο σκάνδαλο της SIEMENS
κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 9494.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ', σ.
10558-10609.
Αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση για τη συζήτηση επί
του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
«για τη διερεύνηση της υπόθεσης Siemens», προκειµένου
να µελετηθούν οι επιστολές που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
πορίσµατος και που αντηλλάγησαν µεταξύ αυτού και του
πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ', σ.
10576, 10577, 10578.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κατέθεσαν: α) πρόταση σύστασης Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης και β) πρόταση ανάθεσης από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιµότητας τους, 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», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το
άρθρο 2 του ν.3961/2011.1) Για τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9-1-2009 έως τις 10-10-2009,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απι-

στίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο
390 του Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. 2)
Για τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση -άρθρο 390 του Ποινικού
Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24-5-2004- σε βάρος του Δηµοσίου. Παράλληλα, η
ως άνω πρόταση προβαίνει σε ειδική µνεία ως προς την ενδεχόµενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων για τους πρώην Υπουργούς κ.κ. Αναστάσιο Μαντέλη και Αθανάσιο-Απόστολο
Τσοχατζόπουλο. Για τον πρώην Υπουργό κ. Αναστάσιο Μαντέλη η πρόταση επισηµαίνει ότι έχει ήδη ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη και έχει παραγγελθεί κύρια ανάκριση.
Για τον πρώην Υπουργό κ. Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο προτείνεται η αποστολή των σχετικών εγγράφων της
δικογραφίας και του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε να προχωρήσει αυτή στις δέουσες ενέργειες, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές
της. Τέλος, σχετικά µε τα λοιπά πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πόρισµα της Εξεταστικής Επιτροπής για τη
διερεύνηση της υπόθεσης της SIEMENS στο σύνολό της,
προτείνεται η αποστολή του πορίσµατος αυτού, των πρακτικών και των συνηµµένων του στην τακτική δικαιοσύνη, ώστε αυτή να διερευνήσει τυχόν ευθύνες πολιτικών προσώπων για πράξεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά της. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 13569-13597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τις εξελίξεις στην υπόθεση της "SIEMENS". τόµ. ΙΣΤ', σ. 13761.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης απέστειλε προς
τον Πρόεδρο της Βουλής επιστολή µε συννηµένο ενηµερωτικό σηµείωµα εν όψει της συζήτησης επί της πρότασης που
κατέθεσαν 108 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS»,
σχετικά µε τις απόψεις του, γύρω από το ζήτηµα που έχει ανακύψει και τον αφορά. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14068 - 14072.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 155 του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
3961/2011, επί της προτάσεως που κατέθεσαν 108 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές
γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης της ουσιαστικής
βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που
αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» από τους: 1) Βουλευτή
κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης α-
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πό το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε
αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και
2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του
Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14068 - 14123.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε το τρόπο
διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο
του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητας τους, κατόπιν
της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS». τόµ. ΙΣΤ', σ. 14068, 14073.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των ταυτόχρονα διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση
που κατέθεσαν εκατόν οκτώ Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος,
για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας
και της αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους,
κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006
και Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα
θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του
ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών
από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του
αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 15 του ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του
όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14123.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός κ. Γ. Αλογοσκούφης απέστειλε υπόµνηµα το οποίο διανεµήθηκε στους Βουλευτές και καταχωρείται στα Πρακτικά της Συνεδρίασης για
τη συζήτηση της πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α)
Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υ-

πουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το
2008. τόµ. ΙΗ', σ. 15830-15834.
Συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρόταση που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ', σ. 15830-15867.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS":
α) Από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009 και β) από τον
κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, απορρίπτεται όσον αφορά και τους δύο πρώην Υπουργούς, διότι η ως άνω πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου
αριθµού των Βουλευτών. τόµ. ΙΗ', σ. 15867.
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΟΜΟΛΟΓΩΝ"
Ανακοινώνεται η παράταση της Εξεταστικής Επιτροπής:
"Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων",
έως και την 30η Νοεµβρίου 2010 τόµ. Α', σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή "για την πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων" καταθέτει το πόρισµά της. τόµ. Γ', σ. 1813-1971.
Ανακοινώνεται ότι ογδόντα πέντε Βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος υπέβαλαν πρόταση, σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Κανονισµού της Βουλής, για τη
συζήτηση του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής "για
την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των Οµολόγων", που
κατατέθηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 30/11/2010.
τόµ. Ι', σ. 8157-8162.
Ανακοινώνεται ότι ο πρώην Υπουργός Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Σάββας Τσιτουρίδης και ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.
Πέτρος Δούκας, µε επιστολές τους προς τον Πρόεδρο της
Βουλής, εξεδήλωσαν την επιθυµία τους να λάβουν το λόγο
στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις
30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ', σ. 8792.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
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πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ', σ.
8792-8827.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων, που ανακοινώθηκε στη
Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ', σ. 8792.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την
πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ', σ.
8808.
ΥΠΟΘΕΣΗ "ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ"
Ανακοινώνεται η παράταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: "Για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου",
έως την 15η Οκτωβρίου 2010 τόµ. Α', σ. 7.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου που έχει συσταθεί,
κατά τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει
προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι 15 Οκτωβρίου 2010, ζητεί παράταση της προθεσµίας για την κατάθεση και µόνο του πορίσµατός της, έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. τόµ. Α', σ. 333.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" καταθέτει το πόρισµά
της. τόµ. Α', σ. 429-475.
Ανακοινώνεται ότι η συζήτηση του πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" και η λήψη των αποφάσεων θα γίνει µετά
τη 14η Νοεµβρίου 2010. τόµ. Α', σ. 475.
Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α. Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά
του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα και λήψη απόφασης, µε µυστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. Β', σ. 1164-1220.
Ανακοινώνεται ότι κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η Βουλή, αποδεχόµενη
το πόρισµα και την πρόταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών κ. Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού
και του πρώην Υφυπουργού κ. Πέτρου Δούκα για τις αξιό-

ποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα το
οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της
Βουλής της συνεδρίασης της 18ης Οκτωβρίου 2010 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. Β',
σ. 1219.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων των διεξαχθεισών µυστικών ψηφοφοριών, η πρόταση της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην
Υπουργών κ. Θεόδωρου Ρουσόπουλου και Γεωργίου Βουλγαράκη, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των Βουλευτών. τόµ. Β',
σ. 1219.
Κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β', σ. 1220-1264.
Ανακοινώνεται ότι, µετά την από 17 Νοεµβρίου 2010 επιστολή του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Καστανίδη, απεστάλη
προς τη Βουλή, µε το υπ' αριθµόν 257/18-11-2010 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο
βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης
για άσκηση δίωξης (16-6-2010), σύµφωνα µε τα άρθρα 86
παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και 2
του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών". τόµ. Β', σ. 1477-1483.
Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον
Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που
κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση
δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και
του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή
του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος,
158 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µετά την από
16 Νοεµβρίου 2010 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των πρώην Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.κ. Ευάγγελου Μπασιάκου και Αλέξανδρου Κοντού και κατά του πρώην Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρου Δούκα,
για αξιόποινες πράξεις σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου τόµ. Β', σ. 1477-1486.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού, µε την οποία υποβάλλει αίτηµα για τη
σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του
κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε', σ. 4089-4092.
Αναφορά στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον
έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας. τόµ. ΣΤ', σ. 4422,
4429, 4433, 4435, 4437, 4438, 4439.
Ανακοινώνεται ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή Βούλευµα
του Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86, παράγραφος
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4, του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής στις
23/11/2010 και µε το οποίο Βούλευµα το Δικαστικό Συµβούλιο παύει οριστικά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από
την Βουλή των Ελλήνων κατά τη συνεδρίαση της
16/11/2010 κατά των πρώην Υπουργών: κ. Ευάγγελου
Μπασιάκου και κ. Αλέξανδρου Κοντού και του πρώην Υφυπουργού, κ. Πέτρου Δούκα, για αξιόποινες πράξεις σχετικά
µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και αποφαίνεται το Βούλευµα για όσα ειδικότερα σε αυτό ορίζονται.
τόµ. ΣΤ', σ. 4898-4929.
Ανακοινώνεται ότι εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κατέθεσαν Πρόταση για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το άρθρο 86
παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν.
3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», ώστε
να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση για
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214 µεταξύ της Κοινοπραξίας Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) - Ferrostaal AG-HDW, για
τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής δωροδοκίας σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο 235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παράγραφος
1 του ν. 1608/1950) και β) της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της απόκτησης
και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης,
του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α’, περίπτωση αιζ’, στοιχεία β’, γ’, 2
παράγραφοι 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως η περίπτωση αιζ’, προστέθηκε µε το άρθρο 2, παράγραφος 16
του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά το χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι
η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ', σ. 9215-9224.
Αναφορά στον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί
της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην
Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ', σ. 9235.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112)
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 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 «Περί Ποινικής ευθύνης των
Υπουργών», ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. ΑπόστολουΑθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000
σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) - Ferrostaal AG - HDW ανέλαβε
την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών
υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για τις αξιόποινες πράξεις: α) Της παθητικής
δωροδοκίας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου (άρθρο
235 Ποινικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιµο
χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 § 1 του ν. 1608/1950) και β) Της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µε τη µορφή της
απόκτησης και κατοχής περιουσίας, εν γνώσει, κατά τον
χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες (άρθρα 1 στοιχείο α', περίπτωση αιζ',
στοιχείο β’, γ', 2 §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ν. 2331/1995, όπως
η περίπτωση αιζ' προστέθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος
16 του ν. 2479/1997, που ήταν ο νόµος που ίσχυε κατά τον
κρίσιµο χρόνο, δηλαδή κατά το έτος 2000), δεδοµένου ότι
ο ανωτέρω, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ενδεχοµένως ζήτησε και έλαβε άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτων
προσώπων για τον εαυτό του ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια που ανάγεται στα
καθήκοντά του, και ενδεχοµένως απέκτησε ή κατέχει περιουσία, εν γνώσει, κατά τον χρόνο κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες. τόµ. ΙΑ', σ. 9235-9284.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
για τη διεξαγωγή προκαταρτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου,
σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση
στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις, θα αποτελείται από δεκατρία µέλη - εφόσον θα συµµετέχουν όλα τα κόµµατα - και θα υποβάλλει το πόρισµά της
και το αποδεικτικό υλικό µέχρι την 6η Ιουνίου 2011. τόµ.
ΙΑ', σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση για τη σύσταση Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15-2-2000 σύµβαση, µε την οποία η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) - Ferrostaal AG HDW» ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 -Σύµβαση µε την
ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"- έγινε δεκτή. τόµ. ΙΑ', σ. 9284.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Α. Κοντός µε επιστολή
του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο
υποβάλει νέο αίτηµα κατά το άρθρο 86 παράγραφος 5 του
Συντάγµατος για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΑ', σ. 9518-9521.
Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της από 28 Απριλίου
2011 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, µε την υπ’ αριθµ. 4295/2964/5.5.2011 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής συγκροτήθηκε 12µελής Ειδική Κοινοβουλευτική Ε-
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πιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά το
άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος και τα άρθρα
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο
5 του ν.3126/2003 "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", προς
διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.02.2000 σύµβαση, µε
την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW" ανέλαβε την κατασκευή
και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ") τόµ.
ΙΒ', σ. 9577-9580.
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», προς τη διερεύνηση ενδεχόµενης ποινικής ευθύνης του πρώην Υπουργού Εθνικής
Άµυνας, κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ΕΝΑΕFerrostaal AG - HDW, ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214
Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», καταθέτει το
πόρισµά της. τόµ. ΙΔ', σ. 11474-11581.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης επί
του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ', σ. 13095.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων
τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική
ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά
για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και
εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος,
τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού
της Βουλής και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6
του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ.
ΙΕ', σ. 13095-13245.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού από τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού,
σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και
παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου
214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση
δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ', σ. 13104.
Ανακοινώνεται η απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου
Τσοχατζόπουλου για τις αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται στο πόρισµα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά

πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση
κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», το οποίο καταχωρίστηκε στα Πρακτικά της Ολοµέλειας της Βουλής της συνεδρίασης της 6ης Ιουνίου 2011 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. τόµ. ΙΕ', σ. 13137.
Ανακοινώνεται η κατάθεση του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214". τόµ.
ΙΕ', σ. 13137-13244.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος
Πετσάλνικος θα απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.
Μιλτιάδη Παπαϊωάννου για να αποστείλει κατάλογο των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου
και του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχουν τα νόµιµα
προσόντα, προκειµένου σε προσεχή συνεδρίαση της Ολοµέλειας να αναδειχθούν διά κληρώσεως τα πέντε τακτικά
και τα τρία αναπληρωµατικά µέλη του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και ο ασκών καθήκοντα Εισαγγελέα, µε τον αναπληρωτή του. τόµ. ΙΕ', σ. 13137.
Ανακοινώνεται ότι απεστάλη προς τη Βουλή, µε το υπ’ αριθµόν 1737/7-7-2011 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατάλογος
των µελών του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου
Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή της πρότασης για άσκηση δίωξης, (15-4-2011),
σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
158 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΣΤ', σ. 13687-13693.
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Κλήρωση ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών
του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και
του Συµβουλίου της Επικρατείας, που έχουν διοριστεί ή
προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή
της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε
τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα και του αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα
86 παράγραφος 4 του Συντάγµατος, 158 παράγραφοι 1 και
2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», µετά την από 1η Ιουλίου 2011
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, για αξιόποινες πράξεις, σχετικά
µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214. τόµ. ΙΣΤ', σ. 13687-13696.
Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011 διαβιβάστηκε στη Βουλή το µε αριθµό 1/5-8-2011 Βούλευµα του
Δικαστικού Συµβουλίου του άρθρου 86 παρ.4 του Συντάγµατος, το οποίο συγκροτήθηκε κατόπιν κλήρωσης ενώπιον
της Ολοµέλειας της Βουλής στις 13-7-2011, µε το οποίο: 1.
Κηρύσσεται απαράδεκτη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε
κατά του πρώην Υπουργού Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου για την πράξη της παθητικής δωροδοκίας του
άρθρου 235 του Π.Κ. µε τις επιβαρυντικές περιπτώσεις του
ν. 1608/1950. 2. Παραπέµπεται στον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών η υπόθεση και η σχετική δικογραφία για την αξιόποινη πράξη της νοµιµοποίησης εσό-
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δων από την εγκληµατική δραστηριότητα της παθητικής δωροδοκίας που αποδίδεται στον πρώην Υπουργό ΑπόστολοΑθανάσιο Τσοχατζόπουλο και το βούλευµα αποφαίνεται για
όσα ειδικότερα ορίζονται σ’ αυτό. τόµ. ΙΗ', σ. 1536815408.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Αναφορά στο αίτηµα που διατύπωσε ο πρώην Υπουργός
κ. Α. Κοντός, για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον
έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που προβλέπει το άρθρο 86
παρ.
5
του
Συντάγµατος
τόµ.
ΙΑ',
σ.
8946,8947,8948,8949,8950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Ολυµπιακού Ακινήτου στο Ολυµπιακό Χωριό και την εµπλοκή του στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΙΓ', σ. 11340.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε την επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού
από τη µετονοµασία των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Α', σ. 91.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων στο
Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ) κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1324.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση στο εξωτερικό υπηρεσιών του Υπουργείου που έχουν µειωµένο αντικείµενο.
τόµ. ΙΖ', σ. 14220.
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, τον ορισµό των
Ελληνικών Αποκλειστικών Οικονοµικών Ζωνών (ΑΟΖ)
κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 4096.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
«Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων». (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Α', σ. 253, τόµ. Β’, σ. 1034-1058,
1107-1141.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το
φάρµακο. (Επερωτώντες: Είκοσι πέντε (25) Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 426-491.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την έγκαιρη επικαιροποίηση των ενδείξεων των αντικαρκινικών φαρµάκων. τόµ. Β',
σ. 1503.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου

χορήγησης φαρµάκου σκευασµάτων υψηλού κόστους. τόµ.
Γ', σ. 2224.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε ελλείψεις στην αγορά
φαρµάκων εξαιτίας των εξαγωγών τους στο εξωτερικό. τόµ.
ΣΤ', σ. 4625.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις ελλείψεις φαρµάκων στην ελληνική αγορά κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8441.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή θετικής λίστας συνταγογραφούµενων φαρµάκων που καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. ΙΕ', σ. 12556.
Απόσυρση του άρθρου 1α' που αφορά τη συνταγογράφηση φαρµάκων µε βάση τη δραστική ουσία των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, από την τροπολογία µε αριθµό
539/46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 17079.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του προβλήµατος της στέγασης όλων των φοιτητών
του Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Α', σ.
177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις
αλλαγές στο δικαίωµα µετεγγραφής των φοιτητών κ.λπ.
τόµ. Γ', σ. 2068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
περικοπή των δωρεάν συγγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΒ', σ.
9645.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
χορήγηση δυνατότητας στα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, να δηλώνουν στο µηχανογραφικό
τους περιφέρεια ανεξάρτητα του τόπου διαµονής. τόµ. ΙΖ',
σ. 14735.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη
στέγαση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΘ',
σ. 16749.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εξέλιξη της υπόθεσης φοροδιαφυγής
και διακίνησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4854.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5760, τόµ. Θ', σ.
7584-7617, 7619-7667, τόµ. Ι', σ. 7669-7690, 7724-7753,
7894-7946,8107-8117,8119-8126, 8205, 8206-8207.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης µέσα από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. (Επερωτώντες Βουλευτές: Δέκα εννέα
(19) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 244258.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προτάσεις για τη µείωση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού κ.λπ. τόµ. Α', σ. 419.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". (Κατάθεση-Συζήτηση -Ψήφιση). τόµ. Ζ', σ. 5760,
τόµ. Θ', σ. 7584-7617, 7619-7667, τόµ. Ι', σ. 7669-7690,
7724-7753, 7894-7946,8107-8117,8119-8126, σ. 8205,
8206-8207.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία των εσόδων, τη φορολογική µεταρρύθµιση και το ύψος των επιπρόσθετων µέτρων. τόµ. ΙΓ', σ. 10906.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόσθετα φορολογικά βάρη από
την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων χώρων. τόµ. ΙΔ', σ.
12189.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14203, τόµ. Κ', σ.
17478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την επιβολή
φόρων στις ιατρικές επιχειρήσεις για ανείσπρακτα ποσά
του έτους 2010. τόµ. ΙΖ', σ. 14597.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων, την εξαίρεση καταβολής ΦΠΑ κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2347.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αύξηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 3808.
ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε το εγγειοβελτιωτικό έργο κατασκευής του
Φράγµατος Αχυρών κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5229.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. ΙΖ', σ. 14692.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Φράγµατος του Ασωπού κ.λπ.
τόµ. ΣΤ', σ. 4567.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το άνοιγµα των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της µελέτης για το Φράγµα Αλµωπαίου Πέλλης. τόµ. ΣΤ', σ. 4632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την κατασκευή
του Φράγµατος του Τσικαλαριού στη Νάξο κ.λπ. τόµ. ΙΒ',
σ. 9581.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το διαγωνισµό για το

φράγµα του Αλµωπαίου ποταµού στο Νοµό Πέλλας. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 13299.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του έργου του φράγµατος Αµουργελών του Δήµου Μινώα Πεδιάδος. τόµ. ΙΘ', σ. 16805.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ
ΓΛΩΣΣΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας από
τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών "Interlingua". τόµ. ΙZ',
σ. 14965.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την πορεία εργασιών στο Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Νικηφόρου Δράµας κ.λπ. τόµ. Α', σ. 88.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. ΙΑ', σ. 9054.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη διακοπή παροχής
φυσικού αερίου στα κολυµβητήρια ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ και ΕΘΝΙΚΟ της Θεσσαλονίκης, κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2443.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την ίδρυση της ΕΠΑ (Εταιρία Παροχής Αερίου) Κεντρικής Μακεδονίας, µε
έδρα τις Σέρρες κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6620.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δηµιουργία µεγάλης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε
καύση φυσικού αερίου στην περιοχή της Χαλυβουργικής
κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8511.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών,
Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για έρευνα, παραγωγή
και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
13539, τόµ. ΙΖ’, σ. 14511-14540, 14511-14540, 1454214569, 14609-14652, 14739.
ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάπτυξη
της καλλιέργειας φαρµακευτικών αρωµατικών φυτών.
τόµ. Κ', σ. 17398.
ΦΥΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάπτυξη
της καλλιέργειας φαρµακευτικών αρωµατικών φυτών.
τόµ. Κ', σ. 17398.
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το µέλλον των επενδύσεων των αγροτών της Κρήτης σε
φωτοβολταϊκά συστήµατα κ.λπ. τόµ. Δ', σ. 2708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χορήγηση αδειών φωτοβολταϊκών στο Νοµό Λακωνίας.
τόµ. ΙΔ', σ. 12009.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ήπειρο τόµ. Γ', σ. 2218.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την τήρηση των προβλεπόµενων ρυθµίσεων του ν.
3851/2010 για την κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών επαγγελµατιών αγροτών κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6520.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των παραγωγών των πρώιµων κηπευτικών της περιοχής
Κουντούρας του Δήµου Σελίνου των Χανίων για τις ζηµιές
που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση κ.λπ. τόµ. Ζ', σ. 5232.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη δηµιουργία µεγάλης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε
καύση φυσικού αερίου στην περιοχή της Χαλυβουργικής
κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8511.
ΧΑΡΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση) τόµ. Α', σ. 9-64,
101-163, 212.
ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το νέο Υγειονοµικό Χάρτη της χώρας, την υποβάθµιση των Νοσοκοµείων
κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2062.
ΧΡΕΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
αύξηση του ιδιωτικού χρέους της χώρας µας, για την αναθέρµανση της αγοράς κ.λπ. τόµ. Β', σ. 1467.
ΧΡΕΗ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη ρύθµιση
χρεών για τους αγρότες έως το τέλος του χρόνου κ.λπ. τόµ.
Β', σ. 877.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραγραφή ανείσπρακτων χρεών
προς το Δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Ε', σ. 4020.
ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την αναγγελία της εξόφλησης χρεών του ΕΟΤ µέχρι το τέλος του 2010 κ.λπ. τόµ.
Α', σ. 410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε δηλώσεις περί αναδιάρθρωσης του
ελληνικού χρέους κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4517.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τη διαµόρφωση της κατανοµής του δηµοσίου
χρέους ανάµεσα σε εγχώριους και ξένους θεσµικούς επενδυτές. τόµ. ΙΓ', σ. 11205.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε το πάγωµα των χρεών µέχρι την καταβολή της
σύνταξης, σε αυτούς που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 13942.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών των επιχειρήσεων µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ', σ.
14197.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Θηβών κ.λπ. τόµ. Γ', σ. 2120.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την χρηµατοδότηση ιδρυµάτων προνοιακού χαρακτήρα στα πλαίσια του
"Καλλικράτη" κ.λπ. τόµ. Θ', σ. 7195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ι', σ. 8169.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συνέπειες από τη µείωση της χρηµατοδότησης του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
τόµ. ΙΓ', σ. 11199.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση επισκευαστικών
εργασιών στο Φρούριο Σιγρίου Λέσβου. τόµ. ΙΓ', σ.
11203.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
τη χρηµατοδότηση της "Οµοφυλοφιλικής Εβδοµάδας" στην
Αθήνα. τόµ. ΙΔ', σ. 12064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε το ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. τόµ. ΙΘ', σ.
17034.
ΧΡΥΣΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποθέµατα της Ελλάδας σε χρυσό
κ.λπ. τόµ. ΣΤ', σ. 4875.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου που αναφέρονται στην πώληση αποθέµατος χρυσού και απώλεια
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περιουσιακών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.
τόµ. Θ', σ. 7205.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την προώθηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την εξόρυξη
χρυσού και άλλων µεταλλευµάτων. τόµ. ΙΓ', σ. 11153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να επιστρέψει
στην εταιρεία "Χρυσωρυχεία Θράκης" την εκµετάλλευση
του κοιτάσµατος χρυσού στο Πέραµα Θράκης. τόµ. Κ', σ.
17992.
ΧΡΩΜΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την αντιµετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης χρωµίου στην
περιοχή Σιντριβάνι στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Ε', σ.
4083.
ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
Αναφορά στην παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από το τουρκικό πολεµικό πλοίο "Μπόντρουµ". τόµ.
ΣΤ', σ. 5001,5004.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.)
Αναφορά στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. ΣΤ', σ.
4979,4983,4991,4996, τόµ. Ζ', σ. 5099, 5231,5232, τόµ.
Ι', σ. 8355, 8398, 8402, 8403, 8565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία
στην Κερατέα κ.λπ. τόµ. Η', σ. 6632.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της για το επικαιροποιηµένο
µνηµόνιο, το σχέδιο προϋπολογισµού και την προώθηση
του νέου µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων τόµ. Α', σ.
130-132.
Ανακοινώνεται ότι η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την ανέλκυση του κρουαζιερόπλοιου
"SEA DIAMOND" κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο αιτείται
την ανέλκυση του ναυαγίου του "SEA DIAMOND" από την
Καλντέρα της Σαντορίνης και την απόδοση ευθυνών σε αυτούς που το προκάλεσαν και κωλυσιεργούν τη διαδικασία
ανέλκυσής του. τόµ. Α', σ. 274-275.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο διαµαρτύρεται για τη µη άµεση πρόσληψη καθηγητών µουσικών και
καλλιτεχνικών µαθηµάτων και την καθυστέρηση προµήθειας δωρεάν διδακτικών βιβλίων µουσικών και ξενόγλωσσων
µαθηµάτων στα σχολεία. τόµ. Α', σ. 338-345.
Ανακοινώνεται ότι το Σωµατείο Εργαζοµένων Ελληνικής
Αεροπορικής Βιοµηχανίας κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο
εκφράζει την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση της, καθώς
και στην αθρόα είσοδο εργολάβων και τάσσεται υπέρ των
προσλήψεων και της ανάπτυξης της ΕΑΒ. τόµ. Β', σ. 956961.

Ανακοινώνεται ότι η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο δηλώνει την αντίθεση της προς την υφιστάµενη κοινωνικοπολιτική κατάσταση και ζητά την διασφάλιση των δικαιωµάτων
των µελών της. τόµ. Γ', σ. 2148.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών
Ελληνικής Αστυνοµίας, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Λιµενικού Σώµατος, η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος κατέθεσαν ψήφισµα
µε τίτλο «Στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν
εκπτώσεις και περικοπές». τόµ. Γ', σ. 2566-2569.
Ανακοινώνεται ότι η Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος καταθέτει ψήφισµα των πολυτέκνων οικογενειών κατά τη συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο χώρο του
Ζαππείου στις 15-12-2010. τόµ. Δ', σ. 2682-2684.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δηµοσίων
Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) µε ψήφισµά τους, το οποίο κατέθεσαν
στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ζητούν την αποδέσµευση της χώρας από το Μνηµόνιο και την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους
2011. τόµ. Δ', σ. 3254.
Η Συντονιστική Επιτροπή των Μακεδονικών Οργανώσεων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή
της στην αποδοχή ονοµασίας της FYROM που να περιλαµβάνει τον όρο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", στην ύπαρξη µακεδονικής εθνότητας και µακεδονικής γλώσσας που διαφέρει από τον
ελληνισµό και την ελληνική γλώσσα, στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί το
Ελληνικό Κοινοβούλιο να εκδώσει ψήφισµα, ώστε καµία
ελληνική κυβέρνηση να µη διαπραγµατευτεί ονοµασία των
Σκοπίων που θα περιέχει τον όρο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". τόµ. ΣΤ',
σ. 4713-4714.
Ανακοινώνεται ότι η Οµοσπονδία Εργαζοµένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην παραβίαση των όρων των εθνικών συλλογικών συµβάσεων εργασίας µε αποτέλεσµα απολύσεις εργαζοµένων και δυσµενείς αλλαγές των όρων εργασίας τους
και ζητεί την παρέµβαση της Βουλής, ώστε να γίνουν σεβαστοί οι νόµοι και τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπουν
διαβούλευση και συµφωνία των κοινωνικών εταίρων σε εργασιακά θέµατα. τόµ. Θ', σ. 7126-7129.
Ανακοινώνεται ότι η Πανποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
καταθέτει ψήφισµα, µε αφορµή την ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων και ηµέρα τιµής του Ποντιακού Ελληνισµού. τόµ. ΙΓ', σ. 10761-10762.
Ανακοινώνεται ότι ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου κατέθεσε ψήφισµα, µε το οποίο ζητεί όπως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο, µε κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισµό. τόµ. ΙΓ', σ. 11151.
Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων και η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους προς τα νέα µέτρα που εκτιµούν
ότι θα οδηγήσουν σε πρωτοφανή συρρίκνωση της επιχειρηµατικής δράσης και καταθέτουν µία σειρά προτάσεων για
την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΔ', σ. 12144.
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Ανακοινώνεται ότι τα Σωµατεία Εργαζοµένων Ελληνικών
Αµυντικών Συστηµάτων Α.Ε.Β.Ε. (Ε.Β.Ο.-ΠΥΡΚΑΛ) καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους
στην ιδιωτικοποίηση της Ε.Β.Ο.-ΠΥΡΚΑΛ και δηλώνουν ότι
θα συνεχίσουν τον αγώνα για τη διάσωση της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας τόµ. ΙΕ', σ. 12413.
Ανακοινώνεται ότι οι Πανελλήνιες Οµοσπονδίες Αστυνοµικών Υπαλλήλων, Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος, Ενώσεων
Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος, Αξιωµατικών Λιµενικού
Σώµατος και η Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος, κατέθεσαν ψήφισµα µε το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους στα νέα επιπρόσθετα µέτρα της Κυβέρνησης.
τόµ. ΙΕ', σ. 12695.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ταξί και Αγοραίων κατέθεσε ψήφισµα µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στο άνοιγµα του επαγγέλµατος και καταθέτει τις
προτάσεις της προς την κατεύθυνση µιας ουσιαστικής λύσης βασισµένης στο διάλογο µεταξύ Υπουργείου και ιδιοκτητών ταξί. τόµ. ΙΖ', σ. 14224.
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣ
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την αποστολή
ψηφίσµατος προς την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, µε το οποίο οµόφωνα διακηρύσσει την ένθερµη και οµόφωνη υποστήριξή της και το ενεργό ενδιαφέρον της για την ένταξη
της ελληνικής γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραµµα Σπουδών
της Αυστραλίας. τόµ. Θ', σ. 7035-7037.
ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και ψηφοφορία επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς
την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ', σ. 12283 – 12308, 12311 –
12391, 12393-12488.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ', σ.
12488, 12505 - 12508.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής τόµ. Α', σ. 8.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 24 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις"
τόµ. Α', σ. 108.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 24 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες
διατάξεις" τόµ. Α', σ. 108, 133-136.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Γ. Αρβανιτίδη, Λ. Μίχου και Δ. Σταµάτη. τόµ. Α', σ.
578-774.
Δήλωση του ειδικού αγορητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μ. Κριτσωτάκη, ότι δεν θα συµµετέχουν στην ψήφιση των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παρα-

πεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β', σ. 1140.
Ψηφοφορία (διά ανεγέρσεως) επί του παρεµπίπτοντος
θέµατος, κατά τη συζήτηση επί του ζητήµατος εφαρµογής
του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
"για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην
Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" που ετέθη ύστερα
από αίτηση των κ.κ. Π. Παυλόπουλου Ε. Κεφαλογιάννη
και Α. Καριπίδη, σχετικά µε το αν µπορούν να ψηφίσουν
µε επιστολική ψήφο οι Βουλευτές που βρίσκονται σε κυβερνητική αποστολή. τόµ. Β', σ. 1170-1175.
Μυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου", περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την
άσκηση δίωξης κατά των πρώην Υπουργών Θεόδωρου
Ρουσόπουλου, Ευάγγελου Μπασιάκου, Αλέξανδρου Κοντού και Γεωργίου Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Πέτρου Δούκα. τόµ. Β', σ. 1208-1219.
Ψηφοφορία επί της αρχής της πρότασης νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
και απλούστευση διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ.
Γ', σ. 2096.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικου Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ', σ. 2534-2535.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ', σ. 2534, 2536.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ', σ. 2537-2558, 2560-2563.
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ότι αποχωρούν από
τη διαδικασία της ψηφοφορίας των άρθρων του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών. τόµ. Γ', σ. 2575.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί των άρθρων
2,3,4,12,14,15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ', σ. 2579.
Ονοµαστική ψηφοφορία
επί των άρθρων
2,3,4,12,14,15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ', σ. 25802609.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί του άρθρου 32 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ. Δ', σ. 2889.
Ανακοινώνεται ότι η ονοµαστική ψηφοφορία που υπεβλήθη από Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
για το άρθρο 32 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δικαι-
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οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής
δικαιοσύνης", δεν θα διεξαχθεί. τόµ. Δ', σ. 3158.
Ονοµαστική ψηφοφορία για τον Κρατικό Προϋπολογισµό και τους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος 2011. τόµ. Δ', σ.
3295, 3348.
Ψηφοφορία επί του προϋπολογισµού των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων επί των προϋπολογισµών των ειδικών ταµείων και υπηρεσιών και επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ', σ. 3295.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη (δύο δικογραφίες), Κ. Κουκοδήµου, Π. Μαρκάκη και Ε. Τσουµάνη-Σπέντζα. τόµ. Ε', σ. 3477, 3480-3695.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων, για άρση της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ε. Αυγενάκη, Ν. Μωραϊτη και
Α. Παπαδόπουλου. τόµ. Η', σ. 5921, 5923-6079.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Αρβανιτίδη, Π. Δηµητρουλόπουλου, Α. Λαφαζάνη και της Β. Νικολαϊδου. τόµ. Θ', σ.
6731-6922.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 318
και ειδικό 20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 7038.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 9 και 29 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 318 και ειδικό 20
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: " Διατήρηση της βιοποικιλότητας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 7039-7040.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 7041-7059, 7075 7085.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
για το άρθρο 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας
του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Θ', σ. 7089.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Ι', σ. 7690- 7691.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι',
σ. 7692-7712.
Αιτήσεις (δύο) ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 3,
20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση
των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιό-

τητας του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι', σ. 81078109.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43,
44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι', σ. 8110-8118,
8119-8126.
Αναφορά επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) Ferrostaal AG - HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214»
(Σύµβαση µε την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ', σ. 9278.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που
κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόµµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου,
σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η
κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214
(Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ', σ. 9278-9284.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των άρθρων 5 και 19 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών. τόµ. ΙΑ', σ. 95389540.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ',
σ. 9704-9720, 9744-9751.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους" δεν θα
τεθεί σε ψηφοφορία επειδή στη σύσταση της επιτροπής
δεν συναινούν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, η Νέα
Δηµοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. τόµ.
ΙΓ', σ. 11117.
Συζήτηση για το θέµα της ψηφοφορίας στην πρόταση
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ', σ. 11117-11118.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ι. Αµοιρίδη, Κ. Κόλλια (δύο δικογραφίες) και Λ. Μίχου. τόµ. ΙΔ', σ. 11716, 11718 11911.
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Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ', σ.
12488, 12505 - 12508.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΕ', σ. 12723.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ', σ.
12881 - 12882.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής και του µόνου
άρθρου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ', σ. 12881, 12883.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, του άρθρου και
του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. ΙΕ', σ. 12884 - 12894.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας (2) των Βουλευτών
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της αρχής και
επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. ΙΕ', σ. 12956, 13010 - 13012.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ', σ. 12956, 13010, 13013.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί όλων των
άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 - 2015". τόµ. ΙΕ', σ. 13014-13046.
Ανακοινώνονται επιστολές των κ.κ. Π. Ζούνη, Π. Ευθυµίου, Α. Δερµεντζόπουλου, Χ. Κατσούρα, Β. Γερανίδη, Κ.
Τσιάρα, Ι. Αµοιρίδη, Κ. Καραγκούνη και Ε. Ράπτη, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ', σ. 13015 - 13028.
Αναφορά στη διαδικασία διεξαγωγής της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας περί παραδοχής ή µη της πρότασης
για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης
µε µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής
και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. ΙΕ', σ. 13095, 13128.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά
µε την από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214", περί
παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυ-

τές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. ΙΕ', σ. 13126-13137.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ότι στην ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε
τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου
των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το
2004 - 2008, θα δώσουν λευκή ψήφο. τόµ. ΙΣΤ', σ.
14100.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ότι στην ονοµαστική
µυστική ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή
σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου
των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας
πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, από το
2004 - 2008, θα ρίξουν στην κάλπη άκυρα ψηφοδέλτια.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 14102.
Αναφορά επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της
υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ.
Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας
Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 - 2008. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14110,
14114.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη
από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της
υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS» για τους: 1) Βουλευτή κ.
Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας
Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας
και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ', σ. 14114 - 14123.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις
για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΖ', σ. 14826.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της
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ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΗ', σ.
15353.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας των Βουλευτών του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ', σ. 15727 - 15729.
Δήλωση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη για ανάκληση της αίτησης της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ.Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΗ', σ. 15731.
Ονοµαστική µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που
κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/200910/10/2009 και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008.
τόµ. ΙΗ', σ. 15863.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ', σ. 16325-16326.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Α. Παφίλη ότι το κόµµα
του θα υπερψηφίσει το άρθρο 29 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις", για τη διάταξη
που αφορά το τέµενος και µόνο και ότι δεν συµφωνούν µε
το υπόλοιπο. τόµ. ΙΘ', σ. 16377, 16378.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ', σ. 16377 - 16389.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Αθανασιάδη, Π. Ζούνη και
Α. Οικονόµου. τόµ. ΙΘ', σ. 16391, 16393 - 16606.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί της αρχής του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες

διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 17340 - 17341.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες
διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 17342 - 17352.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της τροπολογίας
543/96 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήραΚύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών
της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 17558,17560.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού επί των τροπολογιών 543/96
και 541/94 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 17558,1756117562.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της τροπολογίας 543/96 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 17558-17559.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 543/96
και 541/94 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 17563 - 17578.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης
της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και του προγράµµατος
"Ψυχαργώ". τόµ. Ε', σ. 3879.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
µε τη λειτουργία των δοµών ψυχικής υγείας "Αργώ" και
"Νεφέλη" στην Κέρκυρα. τόµ. ΙΒ', σ. 9682.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποτροπή της
διακοπής της λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας και
την ανάγκη συνέχισης της χρηµατοδότησής τους. τόµ. ΙΘ',
σ. 16664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα,
σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της
πρόνοιας.(Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης). τόµ. ΙΘ', σ. 16739.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Α
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3098.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι, σ.
7880,7881,7886,7887.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12393.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12524.
ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1368.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3082.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική
Αεροπορική Βιοµηχανία κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4013.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5132.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8825.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8979.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12411.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16335.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε διαγωνισµό µίσθωσης
ακινήτου από τον ΕΦΕΤ στην Αττική. τόµ. ΣΤ, σ. 4634,
4635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υ-

γείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5003,5004, τόµ. Ζ,
σ. 520.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Μολάων κ.λπ. τόµ. H, σ. 6119, 6120, 6121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την νέα έξαρση της γρίπης στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. H, σ.
6516,6517,6518.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας. τόµ. H, σ. 6657.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε προβλήµατα στο σύστηµα ελέγχου των τροφίµων. τόµ. H, σ. 6657, 6658.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ατασθαλίες στον Ο.Κ.Α.Ν.Α. κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7829, 7830, 7831.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Ι,
σ. 8197, 8198.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υγειονοµική κάλυψη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις εφηµερίες του Νοσοκοµείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης.
τόµ. Ι, σ. 8198, 8199, 8200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι, σ. 8440,
8441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
φαρµάκων στην ελληνική αγορά κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8442,
8443.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υπολειτουργία του
δικτύου ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων)
"ΑΡΙΑΔΝΗ" στην Κρήτη. τόµ. ΙΑ, σ. 8592, 8593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόσληψης του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΑ,
σ. 9051, 9052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
διακοπής της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9049, 9050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των δύο Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ.
9583,9584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οργάνωση των µονάδων υγείας του Νοµού Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ.
9640, 9641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της
υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9642, 9643.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της θεραπείας καρκινοπαθών ασθενών µε ραδιοϊσότοπα
στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΙΒ, σ. 9873, 9874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ, σ. 10769, 10770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα νοσοκοµεία του Νοµού Α-
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χαΐας. τόµ. ΙΓ, σ. 10771, 10772.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ
των Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας και της συνδετήριας
πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΓ, σ.
10948, 10949.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση χρήσης της ουσίας Bisphenol-A στα πλαστικά µπουκάλια βρεφικής διατροφής. τόµ. ΙΓ, σ. 10950.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες από τη
µείωση της χρηµατοδότησης του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
τόµ. ΙΓ, σ. 11200, 11201.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη βασικών
χειρουργικών υλικών από το Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΙΓ,
σ. 11201, 11202, 11203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "υποβάθµιση" του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς. τόµ. ΙΓ, σ. 11346,
11347.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατανάλωση αλκοόλ από µαθητές. τόµ. ΙΔ, σ. 11605, 11606.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΔ, σ. 11603, 11604.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση των επιχορηγήσεων των προνοιακών ιδρυµάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΔ, σ. 12067, 12068.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12643, 12644-12646,
12653, 12654, 12656, 12657, 12661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα Υγείας Ιτέας και Λιδωρικίου του Νοµού Φωκίδας. τόµ. ΙΕ, σ.
12688, 12689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κύρωση του αναθεωρηµένου Διεθνούς
Υγειονοµικού Κανονισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13324.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα στη Ναυτική
Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό του Υπουργείου για τα νοσοκοµεία του Νοµού Λασιθίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13621,13622.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13917, 13918, 13919.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο
Κέντρο Υγείας Βόνιτσας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
ΙΖ, σ. 14729, 14730.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διενέργεια διαγωνισµών υγειονοµικού υλικού στο χώρο της υγείας. τόµ. ΙΖ,
σ. 14731, 14732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των οργανικών κλινών του Γενικού Νοσοκοµείου Γρεβενών. τόµ. IH, σ. 16087, 16088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των κρουσµάτων του ιού AIDS/HIV στην Ελλάδα. τόµ. IH,
σ. 16089, 16090.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ύπαρξη προβληµάτων στη διακοµιδή ασθενών στη Δυτική Ευρυτανία. τόµ.
ΙΘ, σ. 16271,16272.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αυξηµένα κρούσµατα θνησιµότητας στα επιβαρυµένα περιβαλλοντικά Οινόφυτα Βοιωτίας. τόµ. ΙΘ, σ. 16273,16274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ειδικό

Νοσοκοµείο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος στο Αιγίνιο Πιερίας. τόµ. ΙΘ, σ. 16785, 16786.
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3110.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9716.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12865, 12866, 12884.
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 25.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποµακική γλώσσα και τη γλώσσα των Ροµά κ.λπ. τόµ. Α, σ. 421,
422.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη παιδιών
καθηγητών ΑΕΙ ως µελών ΔΕΠ σε σχολές ΑΕΙ τόµ. Α, σ.
551, 552, 553.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1065-1067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1351-1353.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1415-1417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1600, 1601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, Κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2455,2456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2656.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ.
Δ, σ. 2875,2876, τόµ. ΙΣΤ, 13704
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2942, 2943.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3377,
3387, 3396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3696.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 4040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποθέµατα της Ελλάδας σε χρυσό κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4875, 4876.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5538.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5777, 5789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (MOU) µεταξύ της
Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία στον
Τοµέα των Εξοπλισµών και της Αµυντικής Βιοµηχανίας".
τόµ. H, σ. 6137.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7098.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7098,7099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7098,7099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου που αναφέρονται στην πώληση αποθέµα-

τος χρυσού και απώλεια περιουσιακών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7206, 7207, 7208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7557, 7558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µόλυνση
ποταµιών µας από το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του
Κοζλοντούι κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8854, 8855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των
Κοινών Δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας". τόµ. ΙΑ, σ. 9085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9809.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 10159.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Κλιµατικής Αλλαγής της
Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τοµέα
του Ευάλωτου της Κλιµατικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης
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Κινδύνων, της Προσαρµογής και του Μετριασµού", β) "Κύρωση της Διεθνούς Συµφωνίας του 2006 για την Τροπική
Ξυλεία". τόµ. ΙΒ, σ. 10160.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10567,
10568, 10569.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10913, 10914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11029.
Αναφορά του στις δηλώσεις σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθµό του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τη
Βουλή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. τόµ. ΙΓ, σ.
11307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11701.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12015.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12978.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13555.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13773,13774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση δηµοσίων οργανισµών και φορέων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13850,
13851.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτήτων ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14000.
Αναφορά του στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της

χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14001.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14079 - 14081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους πόρους
του ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14170, 14171.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους", β)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των
Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ", γ)"Κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών
Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση της Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα της Σούδας" και δ)"Νοµοθετική κύρωση του Πέµπτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ.
ΙΖ, σ. 14296,14297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14533,14534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συν-
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θήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας". τόµ. ΙΗ, σ. 15423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 1568315685.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15947, 15966.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της COTE
D΄ ΙVOIRE (Ακτή Ελεφαντοστού), αφ 'ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ 'ετέρου", β) "Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας εν' οψει
Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ'ενός,
και του µέρους "Κεντρική Αφρική", αφ'ετέρου" και γ)"Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των Κρατών Cariforum, αφ'ενός και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ'ετέρου, µε τις
συνηµµένες σε αυτήν Τελική Πράξη και Κοινές Δηλώσεις".
τόµ. IH, σ. 16050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµόσιων συµβάσεων-αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διδακτικό
προσωπικό στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΘ, σ. 16790,
16791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17256,17257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17791,17792.
Αναφορά του στα Βουλευτικά "προνόµια". τόµ. K, σ.
17791-17792.

ξης και Τροφίµων: "Θεσµικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16703.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-

Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά

ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνυπηρέτηση συζύγων στο δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2894-2897.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5558.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12918,
12957, 12958.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 15349.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15349, 15350, 15353, 15662,
15663.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
196-198.
Αναφορά της στη διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. τόµ. Β, σ. 914.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 914.
Οµιλία της επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1172.
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πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1172, 1206.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1277-1279, 1340, 1341, 1342, 1383
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1604.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1726.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις στην ΑΤΕ Bank κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1709,1710,
1711.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2193.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2412.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2531, 2571, 2572.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το θεσµό των
µουσικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2406, 2407, 2408.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3170.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3394.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3756-3758.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3808.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3919-3921,
4032,4033,4060.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4473,4474, 4533.
Αναφορά της στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4532.
Αναφορά της στην τροπολογία την οποία κατέθεσε η Νέα
Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4669.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4669,
τόµ. ΙΑ, σ. 8749, 8750, τόµ. ΙΓ, σ. 10777, 10781, 10787,
11362, 11363, 11364.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου

Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 46694671, 4694-4696, 4733, 4734.
Οµιλία της επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η Νέα
Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4695.
Αναφορά της στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. Ζ, σ.
5099.
Αναφορά της στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών. τόµ. Ζ, σ. 5099.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5099,5100,
5195,5196.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις των Γυµνασίων στο Νοµό Κοζάνης κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5242,5243, 5244.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5644.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βιωσιµότητα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων. τόµ. H, σ. 6514.
Αναφορά της στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6974.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6974.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7099.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7801.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7842,
7843, 7844, 7855.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8381-8383, 8455, 8456, 8476, 8477.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης
των Άρθρων Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". τόµ. ΙΑ, σ. 8603, 8604.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8632-8634, 8701, 8747 - 8749,
8750.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8824.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τελικό πόρισµα των επιθεωρητών περιβάλλοντος για την εταιρεία
"Πόρτο Καρράς Α.Ε." κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9047, 9048, 9049.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10689-10691, 10777, 10781, 10787 – 10789.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11277-11279, 11306, 11364 – 11366, 11383
Αναφορά της στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11306.
Αναφορά της στην οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πολιτική κατάσταση
της χώρας και την πολιτική της Κυβέρνησης για την έξοδο
από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11364.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην "ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ".
τόµ. ΙΓ, σ. 10765, 10766.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12353.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12353.
Αναφορά της στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12936.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13505, 13506.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13558.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών
- Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13862, 13863, 13864.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13876.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13902, 13916.
Αναφορά της στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουλίου 2011. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14184.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ και στην κατάληψη της πλατείας Συντάγµατος
από αυτούς. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14184.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προ-

βλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14184, 14185.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου για τη χρήση ελληνικής ονοµασίας σε βρώσιµες ελιές της Τουρκίας. τόµ. ΙΖ, σ. 14594, 14595.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15145, 15146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ.
15686,15687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµόσιων συµβάσεων-αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16025 – 16027, 16058, 16075.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό συµβασιούχων πυροσβεστών από το ν.3938/2011. τόµ.
IH, σ. 16099, 16100.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 16347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16370-16372,
16687,16688, 16689, 16718.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών και την εφαρµογή του ν. 3966/2011. τόµ. ΙΘ, σ. 17041,17042,17043,
τόµ. K, σ. 17474,17475.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17193.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος του ΟΑΕΔ στους εργαζόµενους της εταιρείας "Πετζετάκις Α.Ε.". τόµ. K, σ. 17394, 17395.
Αναφορά της στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. K, σ.
17482.
Οµιλία της επί του Κανονισµού. τόµ. K, σ. 17482.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17496.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18003.
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 140, τόµ. ΙZ, σ.
15148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 140-142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 895, 896.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1183, 1184, 1185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1806-1808, 2004, 2005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3172,3173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 4035,4036.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4679,
4680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 47404742, 4766, 4795, 4796, 4811.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4766, 4811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5363, 5364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5540.

Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές
για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6463.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6463-6465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6716, 6954.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7655-7657.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7657.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9391.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9391, 9392, 9393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10780, 10807, 10808.
Αναφορά του στη 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ, σ. 10806.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10807.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΔ, σ. 11715.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12364.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12364.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12889.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13024.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
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δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14838, 14839, 15148, 15149.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ. τόµ. ΙZ, σ. 15148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16159, τόµ.
ΙΘ, σ. 16343.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
ΙΘ, σ. 16382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17072,17073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17416.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3961.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 47584760, 4807, 4813, 4815.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή χρηµατοδότησης του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7650.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8867,
8874.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12838.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13271, 13278.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13869, 13870.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλλινοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14176, 14177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15708.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15902.
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
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φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 1972, 2009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3199.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3381,
3398.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
στις υποδοµές σχολείων της Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3853,3854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του Δήµου Περάµατος στις ετήσιες επιδοτήσεις για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4852, 4853.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιχορήγησης προς τον ΠΣΑΠ για τους απλήρωτους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές. τόµ. Ζ, σ. 5418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική
καταπολέµησης του ντόπινγκ, τα προβλήµατα του Εθνικού
Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) κ.λπ.
τόµ. Ζ, σ. 5771.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5776, 5789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στη Σαλαµίνα
κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7255, 7256, 7257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9770.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε διεθνείς ιστοσελίδες
που έχουν ως περιεχόµενο την πώληση ελληνικών νησιών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13298, 13299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού. τόµ.
ΙΘ, σ. 17116,17117.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου του Ανάβαλου. τόµ. Α, σ. 277,
278.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων αντικατάστασης υπεραστικών λεωφορείων. τόµ. Γ, σ. 1779, 1780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3219,3220.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των εσπεριδοειδών από το µέτρο 133 του Προγράµµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" για την ενηµέρωση-προώθηση
των προϊόντων. τόµ. Ε, σ. 3882, 3883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3972.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7264, 7274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7626-7628.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
των έργων της πύλης εισόδου στην Αργολίδα από τους µεγάλους οδικούς άξονες της Πελοποννήσου, µε την κατασκευή του οδικού τµήµατος Δερβενάκια-Μυκήνες (Εκκλησιαστικά). τόµ. Ι, σ. 8195, 8196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15706.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17489,17505.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3960.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12332.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
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του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12796.
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2984, 2985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5129,5130.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5589.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6489-6491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10711.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ι-

δρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17423, 17424.
Αναφορά του στα Βουλευτικά "προνόµια". τόµ. K, σ.
17425.
ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2539.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3203,3204.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Ι, σ. 8113.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή µαζικής εισόδου παρανόµων µεταναστών κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9481, 9482.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)
Εκλογή της για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Β' Σύνοδο της ΙΓ' Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία της επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1061-1063.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1987-1989.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3015.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5487, 5488.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού προσωπικού στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκοµείου Λαµίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5772, 5773.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6722.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8462-8464.
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Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12937,
12947, 12948.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12948,
12949.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκοµείου
Λαµίας. τόµ. ΙΖ, σ. 14674, 14675, 14676.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15780.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16634.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΙΛΕΝΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Α, σ. 335,
336.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας των αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Β, σ. 872, 873.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σχετικά µε την ανάγκη
χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ. 17271729, 1731.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης του Σπερχειού κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1755.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας κ.λπ. τόµ. Β, σ.
1756, 1757.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
της τιµής του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2338, 2339,
2340.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των βερικοκοπαραγωγών της περιοχής Πορταριάς του Δήµου Νέων Μουδανιών Νοµού
Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2340, 2341, 2342.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε το άνοιγµα των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της µελέτης για το
Φράγµα Αλµωπαίου Πέλλης. τόµ. ΣΤ, σ. 4632, 4633,
4634.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων εξαιτίας του
κόστους παραγωγής κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5315,5316,5317.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµαλιάδας και Πύργου µετά από τις µεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή. τόµ. H,
σ. 6409, 6410.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση του χρόνου
αδειοδότησης των ποιµνιοστασίων. τόµ. H, σ. 6410, 6411.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
των δηµοτικών σφαγείων κ.λπ. τόµ. H, σ. 6629, 6630.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8373, 8450, 8467, 8471, 8472, 8476.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη µαστίχα Χίου και τα
ειδικά µέτρα για γεωργικά προϊόντα των µικρών νησιών του
Αιγαίου (Κανονισµός ΕΚ 1405/2006). τόµ. ΙΓ, σ. 10670,
10671, 10672.

Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή του νόµου
σχετικά µε τις εισφορές των γεωργών-κτηνοτρόφων που
πρέπει να προκαταβάλλουν κάθε έτος µε δήλωση ΟΣΔΕ υπέρ του ΕΛΓΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 10668, 10669.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) κ.λπ. τόµ. Α, σ.
333, 334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1566, 1567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3113,3114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εργασίες
αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4608.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5656,
5878, τόµ. ΙΕ, σ. 12338
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5669.
Αναφορά του στην 23η Φεβρουαρίου, ηµέρα γενικής απεργίας, και έκκληση για ειρηνική διαδήλωση. τόµ. Ζ, σ.
5886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Μολάων κ.λπ. τόµ. H, σ. 6119, 6120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7549-7551, 7570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8965, 8966.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-
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HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9269.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9597, 9598, 9611.
Αναφορά του στους υπαλλήλους της Βουλής που υποστηρίζουν τις εργασίες των Επιτροπών. τόµ. ΙΓ, σ. 10562.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 1056210564, 10581.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11110, 11111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών φωτοβολταϊκών στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΔ, σ.
12009, 12010.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12024, 12025.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12339.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12698, 12711.
Αναφορά του στις πρόσφατες αποκαλύψεις στο χώρο του
ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ, σ. 12712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12763, 12764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των µικροξενοδόχων από την καταβολή εισφορών προς τον
Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΣΤ, σ. 13265, 13266.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13269, 13275, 13276.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετι-

κά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄ εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή
της περιοχής της Μάνης στο νοµικό καθεστώς του άρθρου
62, ν. 998/1979. τόµ. ΙΘ, σ. 16744,16745,16746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16896.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΒΑΪΤΣΗΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ.
140, 826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπλαση των εξακοσίων πενήντα στρεµµάτων στη Δραπετσώνα
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 232, 233.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προστασίας των αδέσποτων ζώων κ.λπ. τόµ. Β, σ. 871, 872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο λιµάνι του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1705, 1706.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Β, σ.
1709.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το Αεροδρόµιο της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2134.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Γ, σ. 2135, τόµ. Ε, σ. 3473, 4024, τόµ. Ι, σ.
7715,7716,7717, τόµ. ΙΑ, σ. 9264,9265, 9511, τόµ. ΙΒ, σ.
9593, 9594, τόµ. ΙΓ, σ. 10777, 11355, 11361, 11362, τόµ.
ΙΔ, σ. 12024, τόµ. ΙΖ, σ. 14889,14890,14892, τόµ. ΙΗ, σ.
15963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2464,2484, τόµ. Δ,
σ. 2652 - 2654, 2674, 2680.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2673, 2674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3183.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το κίνηµα πολιτών κατά της πληρωµής των διοδίων κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4096, 4097.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4982, 4983, τόµ. Ζ, σ. 5505.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύ-
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ρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5775, 5776, 5788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτιστική και τουριστική αναβάθµιση του λιµανιού της Ζέας
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6369, 6370.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
τα µέτρα στήριξης της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ,
σ. 7220.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7269.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7780, 7781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στελέχωσης των Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης
και Υποστήριξης των µαθητών κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8571, 8572.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
την καθυστέρηση στο διορισµό µελών του ΔΣ στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού Μυστρά (ΙΝΕΒΥΠ) από
τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. ΙΑ, σ.
8595.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών και ανάγκη άµεσης
καταβολής αποζηµιώσεων στο Σαράντι Βοιωτίας λόγω
διαρροής του καναλιού του Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8736.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
τη χρήση του όρου "Μεσογειακή Διατροφή" που υπονοµεύει την ανάδειξη της κρητικής διατροφής ως διατροφικού
προτύπου. τόµ. ΙΑ, σ. 8895.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
την παύση πληρωµών των ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές κλινικές. τόµ. ΙΑ, σ. 8899.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµόσιου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9523.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9654.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ, σ. 10635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταχώρηση του Βωµού των Δώδεκα Θεών και του Ελέους, τη συνέχιση των έργων στη γραµµή ΗΣΑΠ στο Θησείο κ.λπ. τόµ.
ΙΓ, σ. 10643,10644.
Αναφορά του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10855.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ. 11158, 11159, 11163.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χρηµατοδότηση της
"Οµοφυλοφιλικής Εβδοµάδας" στην Αθήνα. τόµ. ΙΔ, σ.
12065.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην αύξηση των κρουσµάτων της νόσου του AIDS και στους λόγους αύξησης αυτών.
τόµ. ΙΔ, σ. 12096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12226.

Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12226, 12227.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13654,13655.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά
µε την αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών της χώρας µας.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14163, 14164.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αξιοποίηση των γεωθερµικών κοιτασµάτων
στην περιοχή της Φθιώτιδας. τόµ. ΙΖ, σ. 14608.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκοµείου Λαµίας. τόµ. ΙΖ, σ. 14675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. τόµ. ΙΗ, σ.
15937, 15938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ακτοπλοϊκό αποκλεισµό των Παξών και των Διαποντίων Νήσων.
τόµ. K, σ. 17170,17171.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17182,17183, 17196.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
τις κακοποιήσεις ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17188.
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου
Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς και της Εθνικής
Χαρτοθήκης κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1021.
Αναφορά της στην έρευνα της Οργάνωσης "Διεθνής Διαφάνεια" του εν Ελλάδι παραρτήµατός της. τόµ. Δ, σ. 2663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6698, 6699.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7149.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο της Εταιρείας για τον Κοινωνικό Αποκλεισµό και την Ψυχική Υγεία
"ΕΚΑΨΥ" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ι, σ. 8193, 8194.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης µε τα νησιά του Αιγαίου.
τόµ. ΙΓ, σ. 10759, 10760.
Οµιλία της επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13015.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 15687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των α-
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νώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15701,
15702, 15776, 15777.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπτυξη της καλλιέργειας φαρµακευτικών αρωµατικών φυτών.
τόµ. K, σ. 17398, 17399.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος του ΟΑΕΔ στους εργαζόµενους της εταιρείας "Πετζετάκις Α.Ε.". τόµ. K, σ. 17395.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1534, 1572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3228.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Θ, σ. 6727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10682, 10777 – 10779.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12422.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16309.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Β, σ. 1325, 1326, 1595, τόµ. Δ, σ. 2685, τόµ. ΣΤ, σ.
4669, τόµ. Ζ, σ. 5499, 5500, 5656. 5878,5882,5896,
5897, 5898, τόµ. H, σ. 6124, τόµ. Θ, σ.
7074,7143,7145,7160, τόµ. Ι, σ. 7926,7929,7935,7936,
8254, τόµ. ΙΑ, σ. 8749, 8750, τόµ. ΙΒ, σ. 9743, 9805, τόµ.

ΙΓ, σ. 10781, 10787, 10869, τόµ. ΙΔ, σ. 11943, τόµ. ΙΕ, σ.
12338, 12354, 12763, 12975, 12987, 12988,
12991,13120, τόµ. ΙΣΤ, σ. 14016, 14097, 14098, τόµ. ΙΖ,
σ. 14511,14518,14519, 14914, 14969, ΙΗ, σ. 15687,
15788, 15800, τόµ. ΙΘ, σ. 17019,17020, 17081,
17114,17115, τόµ. K, σ. 17427, 17428, 17430.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ.
1326. τόµ. Γ, σ. 2526, τόµ. Ε, σ. 3760, τόµ. Ι, σ. 8205, τόµ.
ΙΒ, σ. 9922, τόµ. ΙZ, σ. 14971.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Β, σ. 1593, τόµ. Ζ, σ. 5878,5879, τόµ. ΙΕ, σ. 13119,
13120, τόµ. ΙZ, σ. 14977,14978,14979, τόµ. ΙΘ, σ.
16332,16333,16347, 17115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαγορά
της "ΕΛΒΙΖ Α.Ε." από την ΑΒΓΗ "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.", τη στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας της Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ,
σ. 2070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3200.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στα θέµατα χρηµατοδότησης των Κοµµάτων και στο "Πόθεν έσχες" των Βουλευτών.
τόµ. ΣΤ, σ. 4750.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον έλεγχο που διενεργείται σε προϊόντα και τρόφιµα για την προστασία των καταναλωτών στη χώρα µας
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5238,5239.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7944.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας
στις 11 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9922, 10537.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ.
11975.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12135,
12136.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13506.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 13788.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
14022.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη
Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς
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Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16635.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ.
16638,16695.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου
να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού. τόµ. ΙΘ, σ. 17117.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
το πρόβληµα των ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ.
17146.
ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή
του από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω εκλογής του ως Περιφερειάρχη Κρήτης. τόµ. Ε, σ. 3355.
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 57, 58.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Πρϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7130.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7548, 7570.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργά-

νωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα διόδια της
Περιφέρειας Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9039, 9040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10723.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12362.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16148.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 29, 136.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση του µηχανισµού ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ για την προµήθεια
ζωοτροφών και τη στήριξη των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 230, 231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προτάσεις για τη µείωση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 419, 420.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντωνίου Σαµαρά, µε την οποία
γνωστοποιεί ότι τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β, σ. 1504-1505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις" τόµ. Γ, σ. 2284, 2286.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2471.
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 2011". τόµ. Δ, σ. 3241.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3925, 4054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5362, 5508.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. H, σ. 5920, 5921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7654, 7655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
χρεών για τους αγρότες έως το τέλος του χρόνου κ.λπ. τόµ.
Β, σ. 877, 878.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
στήριξη και ανάπτυξη του Ιδιωτικού τοµέα. τόµ. ΣΤ, σ.
4930,4931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αναξιοποίητα κονδύλια για την κατάρτιση των ανέργων κ.λπ. τόµ.
Ζ, σ. 5710, 5711, 5712.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε απολύσεις εργαζοµένων στην κατασκευή της Ολυµπίας Οδού. τόµ. H, σ. 6662,
6663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
λειτουργίας της Ακτοφυλακής στα νότια παράλια της Κρήτης. τόµ. Θ, σ. 7198, 7199, 7200.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υπολειτουργία των
Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων λόγω σηµαντικής έλλειψης πιστώσεων. τόµ. ΙΑ, σ. 8902,8903,8904.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9656, 9667, 9668.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µετατροπή του µαθήµατος της Ιστορίας σε µάθηµα επιλογής στο νέο σχολείο.
τόµ. ΙΓ, σ. 10952, 10953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10989.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12223.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15661,
15772.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος
του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµόσιων συµβάσεων-αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16133 –
16135, τόµ. ΙΘ, σ. 16311,16312.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16242,16250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενι-
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σχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17262, 17263.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Πρϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3168.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6670, 6671, τόµ.
Θ, σ. 6940, 6977.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12452.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών του Νοµού Ηλείας.
τόµ. ΙΘ, σ. 16225, 16226.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13550-13552.
Β
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 58, 59.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1035-1037, 1113, 1114.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1169.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4973, 4974, 4975,
4979, 5004, τόµ. Ζ, σ. 5103, 5112, 5145, 5183, 5198,
5204.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12126, 12216, 12243, 12248.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12154.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16637.
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 124.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ, σ. 4711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8977, 8978.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10558,
10560, 10561, 10580.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12352.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12352, 12353.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
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αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14073, 14074, 14075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14846.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος
του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15835,15836,15837.
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5200,5201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6705, 6706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15139.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2542.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4, 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5361.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5591.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6462.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7046.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7636, 7637.
Οµιλία του στο σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8759.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου - Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά
µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9247.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9599.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 11337.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου

239
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12489.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12856.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Κράτησης και Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών
στο παλιό Αεροδρόµιο Ελληνικού. τόµ. ΙΓ, σ. 11335,
11336.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των πρώην
Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα Κύρκου. τόµ. ΙΗ, σ. 15941.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 1309813100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΗ, σ. 15939, 15940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16163.
ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 59.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1601, 1602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3048, 3049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, την εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων για ψάρεµα µε µηχανότρατα κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 4085, 4086.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4971,4973, τόµ. Ζ,
σ. 5139,5202,5203.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9755, 9756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10707.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12390.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15700.
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ονοµασία του κρατιδίου των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1322, 1323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κοιτάσµατα πετρελαίου στο Ιόνιο Πέλαγος κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1753.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των ποσοτήτων πετρελαίου στον Πρίνο κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2703, 2704, 2705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3224.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3375,3377, 3388, 3395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή µουσουλµανικού τεµένους στο Βοτανικό κ.λπ. τόµ.
Ε, σ. 3743, 3744, 3745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µελέτες
που διενεργήθηκαν για τις ενεργειακές πηγές της Ελλάδας.
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τόµ. ΣΤ, σ. 4521,4522,4523,4524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
που διενεργείται σε προϊόντα και τρόφιµα για την προστασία των καταναλωτών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5237,5238.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. H, σ.
6525,6526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Δανειακή
Σύµβαση. τόµ. H, σ. 6525,6526,6527,6528.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ, σ. 6965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των λουκέτων στις ελληνικές επιχειρήσεις. τόµ. ΙΑ, σ. 8736,
8738, 8739.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10911, 10912, 10922,
10924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12810, 12811.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13274, 13275.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15945, 15946, 15965.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δηµοσίευµα του Τύπου για αίτηµα του "συλλόγου αποφοίτων της ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης ΕΠΑΘ" να µην συµµετέχουν στη σχολική προσευχή και σε ελληνικά τραγούδια. τόµ. ΙΑ, σ. 8595, 8596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου περί συναντήσεων Ελλάδας - Σκοπίων για θέµατα που άπτονται της επίλυσης του ονόµατος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας. τόµ. K, σ.
17387, 17388.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". 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 2011". τόµ. Δ, σ. 3267,3268,3269.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 4158,
4159, 4354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική απαξίωση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων (ΕΛΒΟ)
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5620, 5621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ασκήσεις
καταστολής πλήθους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5622, 5623.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου

του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7051.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε Στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας" β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία
µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της
Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)", γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της
Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του
ΝΑΤΟ, που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα" και δ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για
Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". τόµ. Θ,
σ. 7373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
καθηκόντων αστυνόµευσης στις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8726, 8727.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9258,9259.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10987,
10988, 11023, 11037, τόµ. ΙΕ, σ. 12918, τόµ. ΙΖ, σ.
14819, 14889, 14890, τόµ. Κ, σ. 17407.

241
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10988, 10993-10995,
10996, 11006, 11018, 11023, 11029, 11032, 1103311035, 11036, 11037, 11038, 11039, 11046, 11050.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 11039,
τόµ. ΙΕ, σ. 12723, τόµ. ΙΖ, σ. 14978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΓ, σ.
11334, 11335.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και διορισµός του ως Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
και Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. ΙΕ, σ. 12294, 12295.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12464-12466, 12467, 12482, 12483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12715, 12737, 12738-12740, 12743,
12802, 12803, 12804, 12806, 12808, 12818, 12875 –
12877, 12878.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12721,
12722.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12917,
12921, 12922, 12928, 12940, 12947, 12951, 12954,
12976, 12977, 12978, 12983 - 12985, 12987, 13004,
13010.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12917, 12921, 12939, 12940.
Αναφορά του στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ, σ. 12921.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13775-13777, 13778.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-

Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14819, 14827, 14885-14887, 14889,
14890, 14918, 14919, 14976, 14977, 14980, 14982,
15118, 15124, 15125, 15127-15129, 15130, 15134.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη
και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14825,
14826.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙZ, σ. 14977, τόµ. Κ,
σ. 17407.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙZ, σ. 14980, 15128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Πόθεν
Έσχες" για τις καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό και το εσωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13848, 13850.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση δηµοσίων οργανισµών και φορέων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13851,
13852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία. τόµ.
IH, σ. 15881, 15884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. τόµ. IH, σ.
15886, 15888, 15889, 15890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής. τόµ. IH, σ. 15891,
15892, 15893.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των πρώην
Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα Κύρκου. τόµ. ΙΗ, σ. 15942.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15949, 15951, 15954,
15955, 15956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17320, 17321 17325, 17327, 17328, 17329, 17330, 17331, 17332,
17359, 17366, 17406, 17438, 17441, 1744217558,
14707,.
Αναφορά του στις δηλώσεις του, σχετικά µε την οικονοµική κρίση. τόµ. K, σ. 17438.
ΒΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1279, 1280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
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διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2991, 2992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7658, 7659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8978.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδε-

χόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9252, 9253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10716.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12354.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12827.
Οµιλία του επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση της απονοµής της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις ". τόµ. ΙΖ, σ. 14543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17789.
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ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού από τη µετονοµασία
των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Α, σ. 91, 92.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 51, 52, 154,
155, 160.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
185, 191, 198, 199, 200, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα.
τόµ. Β, σ. 1028, 1029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1544, 1545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3068.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3928.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. Ζ, σ.
5231, τόµ. Ι, σ. 8398.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6682, 6683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7620, 7621, τόµ. Ι, σ.
7748, 7924, 9725, 7926.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7744,
7926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8398, 8399.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ.
8518,8532,8534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8659-8661, 8752.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότη-

σης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11375, 11376.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12343.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12844, 12845.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13269, 13276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιχορήγηση Καταναλωτικών Οργανώσεων από το ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 13858, 13859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16153,
16154, τόµ. ΙΘ, σ. 16315.
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1186, 1187.
Καταδικαστέα αναφορά της στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2735.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ.
Δ, σ. 2735, 2876.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3045.
Αναφορά της στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόι-
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κας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5567.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7918, 7936.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8952.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9320, 9327.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11683.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12535.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12767.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15688.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 34, 35, 63.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση αναδάσωσης από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής στη θέση "Μαύρο Βουνό" Περιφέρειας Γραµµατικού
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 89, 90.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον περιορισµό της ρευστότητας από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Β, σ. 875,
876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 888, 952,
953, 975.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
πολυτεκνικού επιδόµατος στους οµογενείς της Βορείου Ηπείρου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2063, 2064.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέµβαση των ΜΑΤ στο Οβριόκαστρο Κερατέας κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3846,3847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5708, 5709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8171, 8172.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παύση πληρωµών
των ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές κλινικές. τόµ.
ΙΑ, σ. 8899, 8900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1133, 1136, 1137.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1170, 1171, 1172.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1170, 1171, 1172, 1193, 1206,
1207.
Οµιλία του επί του Κανονισµού τόµ. Β, σ. 1193, τόµ. ΙΓ,
σ. 11039, τόµ. ΙΖ, σ. 14883, τόµ. Κ, σ. 17403, 17407,
17410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1276, 1339, 1340,
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1562, 1563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2262-2264.
Αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στις διαδηλώσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου και που οδήγησαν στον τραυµατισµό µελών της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού. τόµ. Γ, σ.
2267.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2747, 2748, 2749, 2882, 2883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2905-2908.
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Καταδικαστέα αναφορά του για την τροµοκρατική επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Κολοκοτρώνη και στα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε, σ. 3702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3702, 3703.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4429.
Αναφορά του στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για
τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4709,
4712, 4713.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4712,
4713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5126,5127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5253,5271,5273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5502, 5503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5531, 5532, 5533, 5641, 5642, 5643.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5533.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5641,
τόµ. Ι, σ. 7901, τόµ. ΙΕ, σ. 12692, τόµ. ΙΖ, σ. 14518, τόµ.
ΙΗ, σ. 15732, 16016, 16101, τόµ. Κ, σ. 17407, 17413.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5641, 5642.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)

Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6431, 6432.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6955, 7121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6694, 6695, τόµ.
Θ, σ. 6956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7640, τόµ. Ι, σ. 7720,7721,
7735,7750, 7908,7910,7911,7918,7941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8688, 8689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8953,8954.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9394.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10579,
10607.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας - Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 11003, 11004, 11039,
11040.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11086, 11087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12214, 12215.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12341.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12341.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12753.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12926,
12927, 12928, 12959 - 12961.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη αποζηµίωση των Βουλευτών που συµµετέχουν στις
επιτροπές και στους Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη
σε αποστολή στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13674, 13675, 13709,
13710, 13711.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14884, 15111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15365.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15943, 15963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµόσιων συµβάσεων-αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16044, 16045, 16069, 16070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16164,
16165, τόµ. ΙΘ, σ. 16336, 16337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερι-

κών". τόµ. ΙΘ, σ. 16878.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17252-17254,
17356, 17357, 17358, 17407, 17410, 17413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17802, 17803,
17804, 17822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιωτικές αξιώσεις του ελληνικού δηµοσίου στις υποθέσεις
οµολόγων, "SIEMENS", Βατοπεδίου και υποβρυχίων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9588, 9589.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στη Δυτική Αττική. τόµ. ΙΕ, σ. 12692, 12693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της εξεταστικής περιόδου στα πανεπιστήµια. τόµ. ΙΘ, σ.
16239, 16240.
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή της Βόχας του Νοµού Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 307, 308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου Βελεστίνου κ.λπ. τόµ. Α, σ.
414, 415.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επέκτασης των µέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αττική
και στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α, σ. 416, 417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 907.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία µονοπωλιακών συνθηκών από τη συγχώνευση των αεροπορικών
εταιρειών Olympic Air και Aegean Airlines. τόµ. Β, σ. 1506,
1507.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων αντικατάστασης υπεραστικών λεωφορείων. τόµ. Γ, σ. 1779, 1780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2011-2013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 3737, 3738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την ιδιωτικοποίηση των αστικών

247
συγκοινωνιών της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3844,3845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του αριθµού των νεκρών τις γιορτές από τροχαία κ.λπ. τόµ.
Ε, σ. 3848, 3849, 3850.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4535, 4542.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4812, 4813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπηρεσία ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ - ΚΛΙΝΟΘΕΣΙΩΝ του ΟΣΕ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4790, 4791, 4792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, την τροποποίηση του
κανονισµού εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4881, 4882.
Αναφορά του στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου. τόµ. Ζ, σ. 5490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδιάρθρωση των δροµολογίων του ΟΣΕ στο Νοµό Τρικάλων
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6618, 6620.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική
ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου - Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό
τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία
"ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ, σ. 9279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της σιδηροδροµικής γραµµής Κιάτου-Ροδοδάφνης. τόµ. ΙΓ, σ. 10897, 10898.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15360.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 15360,
15696-15698, 15771, 15788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της σιδηροδροµικής σύνδεσης ΘεσσαλονίκηςΦλώρινας. τόµ. K, σ. 17845.
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3199,3200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5135, 5136.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7561, 7565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8976.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου - Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά
µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9267.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12406.
Οµιλία του επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ.
17009.
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,

248
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1198-1200.
ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 55.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2480, τόµ. Δ, σ.
2665, 2667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7740, 7741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10819.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ.
16320,16321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης των ιατρών και των χώρων υγείας του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας
Σωµατείου
Ελλήνων
Ηθοποιών
(Τ.Α.Σ.Ε.Η.). τόµ. K, σ. 17840.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 117.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3225.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7049.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7698.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9713.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12493.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση ή µη Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας
Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ, σ. 15864.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
ΙΘ, σ. 16381.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 428, 429.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1063.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2488, 2580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2495, 2496, 2564,
2575,2580.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2503.
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 2011". τόµ. Δ, σ. 3167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7585-7587, τόµ. Ι, σ. 7692,
7718, 7731, 7749, 7904,7905,7906.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7692.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του Φράγµατος του Τσικαλαριού στη Νάξο κ.λπ. τόµ.
ΙΒ, σ. 9581.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11105, 11106.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12398.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 1291912921, 12958, 12959.
Οµιλία του επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13014, 13015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17266.
Αναφορά του στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του
ελλείµµατος της χώρας. τόµ. K, σ. 17267.
Γ
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 246, 256.

Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αλιευτική δραστηριότητα από τις τουρκικές ανεµότρατες στα ελληνικά και
διεθνή χωρικά ύδατα του Αιγαίου. τόµ. Α, σ. 553, 554, 555.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 834.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τουριστική προβολή στην Τουρκία των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ.
Β, σ. 945, 946.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1716.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των αγροτικών γιατρών. τόµ. Γ, σ. 2221, 2222.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µετεξέλιξη του
Σταθµού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος Λέσβου σε
Ινστιτούτο Έρευνας Βορείου Αιγαίου. τόµ. Ζ, σ. 5822,
5823.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση του χρόνου
αδειοδότησης των ποιµνιοστασίων. τόµ. H, σ. 6411.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την άρνηση καταβολής από τον ΟΓΑ εξόδων για εξειδικευµένες εξετάσεις. τόµ.
Θ, σ. 7312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5583.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους
συµβασιούχους. τόµ. Ζ, σ. 5732, 5735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7665, 7666.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8822.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8868.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση και
διαχείριση της Μαρίνας Μυτιλήνης. τόµ. ΙΒ, σ. 9689, 9690.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση επισκευαστικών εργασιών στο Φρούριο Σιγρίου Λέσβου.
τόµ. ΙΓ, σ. 11203, 11204, 11205.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρήση του δελτίου
κοινωνικού τουρισµού από τους κατοίκους των νησιών στις
δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και όχι στο διευρυµένο
Καλλικράτειο Δήµο. τόµ. ΙΔ, σ. 12065, 12066.
Οµιλία του επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13015.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή εκπρο-
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σώπου του Δήµου Λέσβου στην Οργανωτική Επιτροπή για
τον εορτασµό των εκατό χρόνων από τη γέννηση του Οδυσσέα Ελύτη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13296, 13297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης στο Δήµο Λέσβου. τόµ. ΙΖ, σ. 14699, 14700.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την χορήγηση δυνατότητας στα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, να δηλώνουν στο µηχανογραφικό τους περιφέρεια ανεξάρτητα του τόπου διαµονής. τόµ. ΙΖ, σ. 14735, 14736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16188,
16189, 16190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και των επιπτώσεων του στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΙΘ, σ.
17043,17044.
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 28,137.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 137, τόµ. IA, σ.
9526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α, σ. 330, 331, 332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 890, 955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1042, 1118.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1283,1362, 1374.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη επικαιροποίηση των ενδείξεων των αντικαρκινικών φαρµάκων. τόµ.
Β, σ. 1503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1542, 1543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την

προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1975, 1976, 2014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2944, 2945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3425.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και του προγράµµατος "Ψυχαργώ". τόµ. Ε, σ. 3879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3921,4034.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4481.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4625,
4626, τόµ. Z, σ. 5181, 5182, 5193, 5499, 5645, τόµ. I, σ.
7692, τόµ. IA, σ. 9490, 9511, 9524, τόµ. IB, σ. 9805,
9811, 9812, τόµ. IE, σ. 12716, 12794, 12853, τόµ. IZ, σ.
15133, 15138, τόµ. IH, σ. 16016, 16101, 16117, τόµ. ΙΘ,
σ. 16304.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις στην αγορά φαρµάκων εξαιτίας των εξαγωγών τους στο εξωτερικό. τόµ. ΣΤ, σ. 4626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4671.
Αναφορά του στα θέµατα χρηµατοδότησης των κοµµάτων
και στο "Πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4751.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου πλάσµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4973,4995, τόµ. Ζ,
σ. 5193,5194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5358, 5504.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεά και τη µεταµόσχευση οργάνων στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ. 5413.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελ-
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µάτων". τόµ. Ζ, σ. 5535, 5645.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανέγερση νέων
κτηρίων για τη στέγαση των Ειδικών Σχολείων και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ζ, σ. 5817,
5818.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6440.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6440, 6441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6677, τόµ. Θ, σ.
6946.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας. τόµ. H, σ. 6657.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε προβλήµατα στο σύστηµα ελέγχου των τροφίµων. τόµ. H, σ. 6657, 6658.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7096.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7096.
Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των
δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7096.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7619, 7620, τόµ. Ι, σ.
7723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΙΑ, σ. 8731, 8732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9370, 9371, 9372, 9405, 9406, 9511,
9524, 9526, 9527.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9372.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9805, 9811, 9812, 9813.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του 44χρονου Έλληνα πολίτη στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη
των βίαιων περιστατικών που συµβαίνουν σ’ αυτό. τόµ. ΙΒ,
σ. 9812.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των πολεοδοµιών, τις επιπτώσεις στην
οικοδοµική δραστηριότητα κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9875, 9876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10695, 10805, 10806.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) “ Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10986.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11282, 11372.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12107, 12108, 12146, 12147.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12146.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
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12326.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12326.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12857.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13553.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα στη Ναυτική
Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας στην Αττική. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13619,
13620.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13960, 14032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14530, 14619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14835, 14836, 15138, 15139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15695,
15696.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. IH, σ. 16016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και

άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16143, τόµ.
ΙΘ, σ. 16310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16889,16890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16996, 16998.
Αναφορά του στην Ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας. τόµ. ΙΘ, σ. 16998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή αυτοκινητοδρόµων µε συµβάσεις παραχώρησης.
τόµ. K, σ. 17175,17176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σχέση των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των προγραµµάτων απασχόλησης ανέργων. τόµ. K, σ. 17872, 17873.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας τµήµατος υποδοχής στο Γυµνάσιο των Ανωγείων και τη στελέχωση της Μαθητικής Εστίας κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2707, 2708.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3116,3117.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την υποστήριξη της διδασκαλίας
των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στο εξωτερικό κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 4014, 4015.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4610, 4611.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε το κόστος των προγραµµάτων εκπαίδευσης των παιδιών της µουσουλµανικής
µειονότητας. τόµ. H, σ. 6412, 6413.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις ακολουθούµενες
διαδικασίες για την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση µαθητών Ροµά στο Νοµό Φθιώτιδας. τόµ. H, σ. 6661,
6662.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε δηµοσίευµα του Τύπου για αίτηµα του "συλλόγου αποφοίτων της ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης ΕΠΑΘ" να µην συµµετέχουν στη σχολική προσευχή και σε ελληνικά τραγούδια. τόµ. ΙΑ, σ. 8595, 8596, 8597.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δίδακτρα
στα ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9046.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12401-12403.
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Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική
και Τεχνολογική Συνεργασία", β) "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού", γ) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για
την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". τόµ. ΙΕ, σ. 12568.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
των ερευνητικών κέντρων της χώρας µας. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13489, 13490.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη καταβολή
των δεδουλευµένων στους καθηγητές των δηµοσίων ΙΕΚ.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13759, 13760.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πανεπιστήµιο της Δυτικής Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13861, 13862.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. τόµ.
ΙΖ, σ. 14695, 14696, 14697.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Βάµου Χανίων. τόµ. ΙZ, σ. 14967, 14968.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15685.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες εργασιακές σχέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση. τόµ. IH, σ.
16095, 16096.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή της εξεταστικής περιόδου στα πανεπιστήµια. τόµ. ΙΘ, σ.
16239, 16240.
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 121.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12497.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12887.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα

µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13021.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13134.
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2482, τόµ. Δ, σ.
2637, 2658, 2661, 2662, 2668, 2669, 2670, 2678, 2679.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3076-3079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου-Λαρίσης 2013 κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4839, 4840.
Καταδικαστέα αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα
Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού. τόµ. Ζ, σ. 5780.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5780-5782, 5786, 5789, 5790, 5791, 5793,
5794, 5795.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7042.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7262, 7265-7267, 7268,
7272, 7273, 7274, 7275, 7276.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7695.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Ι, σ. 8112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάσωσης και συντήρησης της κατοικίας του Κωστή
Παλαµά κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
βίας στο χώρο του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. τόµ. Ι, σ.
8562, 8563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα χορηγιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα περιφερειακά ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8559, 8560.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
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τόµ. ΙΕ, σ. 12345.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12345 - 12347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
άδειας στην ΠΑΕ-ΟΦΗ. τόµ. ΙΕ, σ. 12563, 12564, 12565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για
τις οµάδες του Ολυµπιακού Βόλου και της Καβάλας. τόµ.
IH, σ. 15894,15895.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ.
17343.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 541/94 και 543/96 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας
και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της ΣύµβασηςΠλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις".
τόµ. K, σ. 17565.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 157, 158,
159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση του ΕΣΥ από την δωρεάν περίθαλψη παράνοµων µεταναστών κ.λπ, σελ. τόµ. Α, σ. 302, 303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση τµήµατος βάσης του Πολεµικού Ναυτικού για τη δηµιουργία Ισλαµικού Τεµένους κ.λπ. τόµ. Α, σ. 788, 789, 790.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
των Κέντρων Υποδοχής Μεταναστών κ.λπ. τόµ. Β, σ. 940,
941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το φαινόµενο του παραεµπορίου στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της
Χώρας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1023, 1024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1303, 1304, 1305, 1373.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1418.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2086, 2087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, το δικαίωµα παρέµβασης του ελληνικού
κράτους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2122, 2123.
Αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στις διαδηλώσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου

Γρηγορόπουλου και που οδήγησαν στον τραυµατισµό µελών της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού. τόµ. Γ, σ.
2258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2259, 2287, 2288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2475,2476.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ανακοίνωση αποτελεσµάτων των πρόσφατων
Εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2772,2773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3230,3231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3440,3441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την κάρτα του πολίτη κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4077,
4078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4609, 4610, 4611.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4715,
4716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5360, 5361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύλληψη
των παρανόµων αλλοδαπών κατά τη µεταφορά τους από τη
Νοµική Σχολή στο Μέγαρο "ΥΠΑΤΙΑ" κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5762,
5764.
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Καταδικαστέα αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα
Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού. τόµ. Ζ, σ. 5763.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5778, 5779.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6438.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6438, 6439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6690-6692, τόµ. Θ,
σ. 6929.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6929,
7071, 7160, τόµ. ΙΒ, σ. 9694, τόµ. ΙΓ, σ. 11340, τόµ. ΙΖ, σ.
14914.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6950, 6952, 6953, 7113, 7114, 7117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7071, 7113, 7115, 7116, 7117,
7118, 7165, 7166, 7167.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 18
του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 7087.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα για την µη παροχή ιατρικής βοήθειας στους µετανάστες απεργούς πείνας εντός νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Θ, σ.
7250, 7251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7621, 7622, τόµ. Ι, σ.
7926,7927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9008-9010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
ανοχής και τη σύσταση επιτροπής για τους λαθροµετανάστες του Μεγάρου "ΥΠΑΤΙΑ" κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9192, 9193,
9194.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο
Νοµπελίστας Ερευνητής κ. James D. Watson και στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Υπουργών και καταδίκη αυτών.
τόµ. ΙΑ, σ. 9192, 9197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολο-

γίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9694, 9700, 9701, 9702, 97909792.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11100, 11101, 11102, 11103, 11117.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 11103,
τόµ. ΙΖ, σ. 14825, τόµ. ΙΗ, σ. 15360, τόµ. ΙΘ, σ. 16898.
Οµιλία του για το θέµα της ψηφοφορίας στην πρόταση
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ, σ. 11117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Ολυµπιακού Ακινήτου στο Ολυµπιακό Χωριό και
την εµπλοκή του στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
ΙΓ, σ. 11340, 11341.
Αναφορά του στην επίθεση κατά του Υφυπουργού κ. Γ.
Πεταλωτή. τόµ. ΙΓ, σ. 11433.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11675, 11676.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11954.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12122, 12123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12122, 12123, 12221.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12221.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12310.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12313 - 12315.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική
και Τεχνολογική Συνεργασία", β) "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού", γ) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουρ-
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γείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για
την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". τόµ. ΙΕ, σ. 12567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12826, 12827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας "Παρόν" για το αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13627, 13628.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα στη Ναυτική
Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13627.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις διακοσίων εβδοµήντα ενός εργαζοµένων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ. τόµ. ΙΖ, σ. 14230, 14231.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη
και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ". τόµ. ΙΖ, σ. 14824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14895, 14896, 15130-15132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15356,
15357, 15358, 15359, 15360, 15721, 15740, 15741,
15742, 15785, 15787.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16330,
16331, 16332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16898, 16899, 16900, 16904.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταλήψεις των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΘ, σ. 17032,
17033.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17320, 17434.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την αναστολή πληρωµών των δανείων από
τους ανέργους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1703, 1704, 1705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωµένων, την εξαίρεση καταβολής ΦΠΑ
κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2347, 2348, 2349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της πτέρυγας των Χανσενικών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων "Αγία Βαρβάρα". κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4519,4520,4521.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ.
4520,4521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5116, 5123, 5124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ατασθαλίες στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7830.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι, σ. 7833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για νοµοθετική ρύθµιση περί δυνατότητας καταπολέµησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. Ι, σ.
7833, 7834, 7835, 7836.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9251, 9252, 9254, 9256.
Αναφορά του στο "πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΙΑ,
σ. 9254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαδικασίες επιστροφής του ολυµπιακού ακινήτου στην κυριότητα
του Ελληνικού Δηµοσίου. τόµ. ΙΓ, σ. 11148, 11149, 11150,
11151.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12349.
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Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12349, 12350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Πόθεν
Έσχες" για τις καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό και το εσωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13848, 13849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ. τόµ. ΙΖ, σ. 14670,
14671, 14672.
ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο µοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας κ.λπ. τόµ. Β, σ.
1756, 1757.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2923-2925.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6446.
Αναφορά της στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Ι, σ. 7672.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7672, 7673.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του καθεστώτος της Προστασίας Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) "ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ" στην παραγωγή ελιάς του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7831, 7832.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12342.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 1534415346, 15734, 15735, 15785.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ.
17345.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) κ.λπ. τόµ. Β,
σ. 1330, 1331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρη-

µατοδότηση του Νοσοκοµείου Θηβών κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2120, 2121.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2135, 2136, 2151, 2152.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2135,
τόµ. Ε, σ. 3970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3970.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
σύµβασης του έργου "Κατασκευή Μουσείου Αγροτικής Κληρονοµιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο του Νοµού Βοιωτίας" κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4094, 4095, 4096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5122.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Νοµό Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5705, 5706.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8389.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών και ανάγκη άµεσης καταβολής αποζηµιώσεων στο Σαράντι Βοιωτίας λόγω διαρροής του καναλιού του
Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8735.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12843.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12843.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13494, 13509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απορρύπανση και την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του
βοιωτικού Ασωπού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14159, 14160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθρά-
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κων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14549.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15899,
15911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16307,
16308.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ)
Εκλογή της για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β' Σύνοδο της ΙΓ ' Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1187, 1188.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
των διοδίων, τη δηµιουργία νέων σταθµών κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2446, 2447.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3134.
Αναφορά της στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7137.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7137.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12350.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12350.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12831.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16304,
16305.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16616.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 911.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ, σ. 4971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5096,5109, 5198,
5200.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου - Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά
µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9256, 9259.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12370.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15692,
15693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16987, 16989.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 16987,
16989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17406.
ΓΙΚΟΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3958.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11022.
ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6669, 6670, τόµ.
Θ, σ. 6939, 6977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12884.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16348.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3090.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β ' Σύνοδο της ΙΓ ' Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 16-18, 104,
105, 159.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήµατα των αµειβοµένων καλαθοσφαιριστών. τόµ. Β, σ. 938, 939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παιδαγωγικές σχολές κ.λπ.
τόµ. Β, σ. 1030, 1031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσθε-

τη περικοπή αµοιβών στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1760.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2558.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4420-4422, 4444-4446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ενός, και της Δηµοκρατίας της Σερβίας, αφ’ετέρου, µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων,
της Τελικής Πράξης και των προσαρτηµένων σε αυτήν Δηλώσεων". τόµ. ΣΤ, σ. 4442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5761, 5762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7551-7553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή των δωρεάν συγγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9645,
9646.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9649.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α. "Κύρωση του Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και β. "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση
της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΔ, σ.
11643.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13661-13663, 13701,
13702.
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ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2552.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2594.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9200.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9200, 9215, 9227.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9598, 9599.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13865, 13867.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13867.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Νοσοκοµείου Μολάων κ.λπ. τόµ. Α, σ. 229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποσπάσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στις Αθλητικές Οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Α, σ. 417, 418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2986.
Αναφορά του στις κινητοποιήσεις των γιατρών του Ι.Κ.Α.
τόµ. ΣΤ, σ. 4841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις µεταµοσχεύσεις κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4841, 4842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5202, 5203.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6461.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12136, 12137.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των α-

νώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15748,
15749.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Μολάων τόµ. Α, σ. 548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1580, 1611.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των κρουσµάτων ελονοσίας σε αλλοδαπούς στην
περιοχή της Σκάλας του Νοµού Λακωνίας κ.λπ τόµ. Β, σ.
1758.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στήριξης του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι". τόµ. Γ, σ.
1782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2460-2462, 2476,
2480, τόµ. Δ, σ. 2649, 2668, 2669, 2677, 2687.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3114, 3115.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3478, 3479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση των σχολικών µονάδων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4873,
4874, 4875.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση και
αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου "Ξενία" Σπάρτης. τόµ. Ζ,
σ. 5419, 5420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6711.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7141, 7142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7141, 7142.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7142.
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Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των
δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7142.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7261, 7262, 7273.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της
κατασκευής της Παράκαµψης Σελλασίας - Βουτανίων και
της παράκαµψης της Σπάρτης στο τµήµα Σκούρα - Πυρί.
τόµ. Θ, σ. 7307, 7308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7556, 7557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8410.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στο
διορισµό µελών του ΔΣ στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού Μυστρά (ΙΝΕΒΥΠ) από τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. ΙΑ, σ. 8593, 8594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9810.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του 44χρονου Έλληνα πολίτη στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη
των βίαιων περιστατικών που συµβαίνουν σ’ αυτό. τόµ. ΙΒ,
σ. 9810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων της χώρας µας. τόµ. ΙΓ, σ.
10773.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των µαθητών που διαµένουν στη Μαθητική Εστία Μολάων. τόµ. ΙΓ, σ. 10951.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για δηµιουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη Σπάρτη. τόµ. ΙΔ, σ. 11931, 11932, 11933.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12375, 12378, 12379.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12378.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12538.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησια-

κή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12697, 12711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12835.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13652,13653.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του
κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για τη στέγαση
των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΖ, σ. 14732, 14733.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση από τον
ΟΣΚ της χρηµατοδότησης των εργασιών στο 2ο Δηµοτικό
Σχολείο της Σπάρτης. τόµ. K, σ. 17221, 17222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκτιµήσεις των γεωπόνων για τα ποσοστά ζηµίας από τον παγετό
του Δεκεµβρίου 2010 στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. K, σ.
17400, 17401.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων από
την πολιτεία για την αντιµετώπιση κρουσµάτων ελονοσίας
στον Δήµο Ευρώτα του Νοµού Λακωνίας. τόµ. K, σ. 17552,
17553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16321.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3248.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7072, 7073, 7117, 7153.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7117.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη δηµοπράτηση του έργου κατασκευής νέου αεροσταθµού, πύργου ελέγχου και περιβάλλοντα χώρου στο Αεροδρόµιο Χανίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9480, 9481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαγγελία λειτουργίας της εταιρείας "Υποδοµές Κρήτης ΑΕ". τόµ.
ΙΓ, σ. 11407, 11408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση των διαδικασιών της βιολογικής καταπολέµησης
του έλκους της καστανιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 12555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικόπτερου στο
Νοµό Χανίων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13484.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την οικονοµική στήριξη των παραγωγών οπωροκηπευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13941.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Βάµου Χανίων. τόµ. ΙZ, σ. 14967, 14968.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών στο νοµό Χανίων. τόµ. ΙΘ,
σ. 16746, 16747.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 122.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2355.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2547.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3047.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 3885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5266.
Καταδικαστέα αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα
Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού. τόµ. Ζ, σ. 5785.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5785, 5786.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 6084, 6085, 6086, 6092.

Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας για το άρθρο
18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7086.
Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των
δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7110-7112, 7118,7119.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7111,7118,7119.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7746,7747.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8810.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9715.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12405.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12405.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12703, 12709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12964,
12976, 12977, 12980.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12964,
12977, 13120, τόµ. ΙΣΤ, σ. 14097, 14098, 14102.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12980.

263
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13120.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΕ, σ. 13120.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13273.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη αποζηµίωση των Βουλευτών που συµµετέχουν στις
επιτροπές και στους Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη
σε αποστολή στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13673, 13709.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ 'εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14074, 14097, 14098, 14102.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14102.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουλίου 2011. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14181.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ και στην κατάληψη της πλατείας Συντάγµατος
από αυτούς. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14181.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προ-

βλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14181.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ 'εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15854.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17799, 17800,
17813.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 832.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2931-2933.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3936.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5880.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12751.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12886.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα
µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13018.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13131.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου. τόµ. ΙΘ, σ. 16218, 16219, 16221.
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5889.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. Θ, σ. 6727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 3498/2006 που αφορά στην ιδιοκτησία αναγνώρισης των ιαµατικών πηγών ιδιοκτησίας της Εταιρείας
"Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε.)". τόµ. ΙZ,
σ. 14958.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διορισµός του ως Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας. τόµ. Α, σ. 4.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κ.λπ. τόµ. Α, σ. 180, 181.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αλιευτική δραστηριότητα από τις τουρκικές ανεµότρατες στα ελληνικά και
διεθνή χωρικά ύδατα του Αιγαίου. τόµ. Α, σ. 554, 555.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών όλο το χρόνο κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 791, 792.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τους αέριους ρύπους των πλοίων στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1025, 1026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατοχύ-

ρωση από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. των δικαιωµάτων των ναυτικών
στην προκήρυξη διαγωνισµού για τον πλειστηριασµό της εταιρείας G.A. Ferries, κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1465, 1466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους Έλληνες
ναυτικούς. τόµ. Γ, σ. 2177,2178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3197 - 3199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, την εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων για ψάρεµα µε µηχανότρατα κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 4085, 4086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ναυτεργατικά δικαιώµατα κ.λπ. τόµ. H, σ. 6530,6531.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7705.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας:
α) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των
Θαλασσίων Διαδροµών στην περιοχή του ΟΣΕΠ", β) "Κύρωση της Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν". τόµ. Ι, σ. 8312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην πραγµατοποίηση του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού για τους σπουδαστές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8510, 8511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του εγκεκριµένου master plan Λινοπεραµάτων κ.λπ.
τόµ. ΙΑ, σ. 8740, 8741.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8868-8870,
8875.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν σχετικά µε
την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
τόµ. ΙΑ, σ. 9509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9509, 9510, 9511, 9512, 9513.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης µε τα νησιά του Αιγαίου.
τόµ. ΙΓ, σ. 10759, 10760.
Αναφορά του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανέλκυση του ναυαγίου του "Sea Diamond" από το λιµάνι της Σαντορίνης. τόµ. ΙΓ, σ. 10899, 10900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11018, 11019.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. τόµ. ΙΕ, σ. 12792.
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ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων σε λύκεια του Νοµού Αχαΐας
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 87.
Οµιλία της για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β σ. 1289.
Αναφορά της επί της αποχώρησης από το Βουλευτικό Αξίωµα του κ. Ε. Σκουλάκη, λόγω εκλογής του ως Δηµάρχου
Χανίων. τόµ. Δ, σ. 2959.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2959, 2960, 2961.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή µουσουλµανικού τεµένους στο Βοτανικό κ.λπ. τόµ.
Ε, σ. 3743, 3744, 3745.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή των σχολικών πρωταθληµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4851,
4852.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάληψη της Νοµικής Σχολής Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4849,
4850.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αύξησης του προϋπολογισµού του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κ.λπ. τόµ. H, σ. 6522, 6523.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7043.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε καθηγητές ιταλικών και ισπανικών στα γυµνάσια της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7836, 7837.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7842,
7843, 7844, 7848, 7849, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859,
7860.
Αναφορά της στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της ΟΛΜΕ. τόµ. Ι, σ. 7845, 7849, 7856, 7859.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
της Έρευνας από το Υπουργείο σε ξένη ιδιωτική εταιρία
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8446, 8447.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9727, 9743, 9754, 9759-9761,
9762, 9773, 9774, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9818,
9819.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12382.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12382 - 12385.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας.
τόµ. ΙΖ, σ. 14599, 14600, 14601.

Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του
κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης για τη στέγαση
των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΖ, σ. 14732, 14733.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε έκνοµη παραµονή καθηγητού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΖ, σ. 14734,
14735.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την χορήγηση δυνατότητας στα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, να δηλώνουν στο µηχανογραφικό τους περιφέρεια ανεξάρτητα του τόπου διαµονής. τόµ. ΙΖ, σ. 14735, 14736.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15296,
15297, 15348, 15356, 15362, 15409, 15410-15412,
15413, 15418, 15659, 15661, 15667, 15668, 15669,
15670, 15671, 15685, 15692, 15693, 15726, 15729,
15733, 15742, 15743, 15751, 15753, 15764, 15770,
15771, 15777, 15779, 15787, 15790, 15795, 15796.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 15348,
15785.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 15348.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15353.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά. τόµ. ΙΘ,
σ. 16215, 16217.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών µε σοβαρές αναπηρίες. τόµ. ΙΘ, σ. 17040,17041.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών και την εφαρµογή του ν. 3966/2011. τόµ. ΙΘ, σ. 17041,17042,17043.
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 20-22, 106108, 159.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 305, 306.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memoradum 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". τόµ. Α, σ. 561.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 892.
Οµιλία της στην ειδική συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των
γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της
βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β, σ. 1651.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Οργανισµού Περίθαλψης Α-
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σφαλισµένων Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2065.
Αναφορά της στα επεισόδια που προκλήθηκαν στις διαδηλώσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου και που οδήγησαν στον τραυµατισµό µελών της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού. τόµ. Γ, σ.
2254.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2254, 2283.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίκη έντεκα ανηλίκων που κατηγορούνται µε βάση τον "τροµονόµο"
στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2351, 2352.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση της
Ελληνικής Αστυνοµίας στα συλλαλητήρια της Αθήνας κ.λπ.
τόµ. Δ, σ. 2715, 2716, 2717.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2943.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4987.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5259.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5334.
Αναφορά της στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5551.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5552.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5787.
Αναφορά της στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας. τόµ. H, σ. 6676.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6676, τόµ. Θ, σ.
6928, 6944-6946.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7220.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7840,
7854.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική
ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από

15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό
τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία
"ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ, σ. 9283.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9608.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9753.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων. τόµ. ΙΔ, σ. 11472, 11473.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11672-11674,
11700.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12414.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12642.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13537-13539.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14527-14530, 14614
– 14616.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15366.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15909.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16127 –
16129, τόµ. ΙΘ, σ. 16301,16332.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. IH, σ. 16129,
16130, τόµ. ΙΘ, σ. 16332.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχει-

267
ρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16375.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές σε δηµόσιους φορείς πρόληψης, χρήσης, απεξάρτησης
και επανένταξης των χρηστών. τόµ. ΙΘ, σ. 16662,16663.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (IRENA)" τόµ. ΙΘ, σ. 16908.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ
για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". τόµ. ΙΘ, σ. 16964.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18004.
ΔΟΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και οφειλών προς τη
Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2067, 2068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή µνηµείων του ελληνικού πολιτισµού, την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Σκόπια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4793, 4794.
ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1200-1202.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 49.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5594, 5595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6707, 6708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. τόµ. ΙΓ, σ. 10768, 10769.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
τόµ. ΙΕ, σ. 12296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση των διαδικασιών της βιολογικής καταπολέµησης

του έλκους της καστανιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 12555, 12556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αγροτών της Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13264, 13265.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το διαγωνισµό για το
φράγµα του Αλµωπαίου ποταµού στο Νοµό Πέλλας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13300, 13301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις του νέου νόµου του ΕΛΓΑ στους εργαζοµένους και
τους αγρότες. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13491, 13492.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13493, 13503, 13507,
13508, 13509, 13511, 13512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Άρτας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13854, 13855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της λιµνοδεξαµενής Χρυσοσκαλίτισσας στο Νοµό
Χανίων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13856.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την οικονοµική στήριξη των παραγωγών οπωροκηπευτικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων των νέων αγροτών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14208, 14209.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου για τη χρήση ελληνικής ονοµασίας σε βρώσιµες ελιές της Τουρκίας. τόµ. ΙΖ, σ. 14594, 14595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους αµπελουργούς
που υπέστησαν ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΖ, σ.
14596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΗ, σ. 15234, 15235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου. τόµ. ΙΗ, σ.
15235, 15237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος "Μείωση νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης" σε δηµοτικά διαµερίσµατα της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. IH, σ. 15896, 15897.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15906,
15907, 15913, 15914, 15915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16619, 16644, 16647,
16681, 16700, 16701, 16702, 16708, 16709, 16710,
16712, 16713, 16714, 16715, 16717, 16719, 16720,
16843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες. τόµ. ΙΘ, σ.
16675, 16676, 16677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αναδασµό στην πεδιάδα του Μόρνου. τόµ. ΙΘ, σ. 16678.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 16713,
16715.
Αναφορά του στην επιστολή εννέα (9) Βουλευτών του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, οι οποίοι τάσσο-
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νται κατά της εργασιακής εφεδρείας. τόµ. ΙΘ, σ. 16719.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του
έργου του φράγµατος Αµουργελών του Δήµου Μινώα Πεδιάδος. τόµ. ΙΘ, σ. 16805, 16806.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση από
τον ΕΛΓΑ των αµπελοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τις µεγάλες ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΘ, σ. 16806, 16807, 16808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και των επιπτώσεων του στο Νοµό Λέσβου. τόµ. ΙΘ, σ. 17043,
17044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των αµπελουργών. τόµ. K, σ. 17179,17180.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17188, 17190, 17197,
17198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπτυξη της καλλιέργειας φαρµακευτικών αρωµατικών φυτών.
τόµ. K, σ. 17398, 17399.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκτιµήσεις των γεωπόνων για τα ποσοστά ζηµίας από τον παγετό
του Δεκεµβρίου 2010 στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. K, σ.
17400, 17401.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στην προβλήτα ΙΙ του Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 178, 179, 180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
επέκτασης των µέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αττική
και στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α, σ. 416, 417.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 486, 487.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από τους αέριους ρύπους των πλοίων στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1025, 1026.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1181-1183, 1214.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί της
προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β, σ. 1214.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατοχύρωση από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. των δικαιωµάτων των ναυτικών
στην προκήρυξη διαγωνισµού για τον πλειστηριασµό της εταιρείας G.A. Ferries, κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1465, 1466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Συνδιάσκεψης της Χάγης όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή Διπλωµατική Σύνοδο της 30ης Ιουνίου 2005". τόµ. Β,
σ. 1521.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1552-1554, 1606.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1761,
τόµ. Δ, σ. 3063, τόµ. Ζ, σ. 5861, 5897, τόµ. Η, σ. 6152,
τόµ. Θ, σ. 7071, τόµ. ΙΒ, σ. 9768, τόµ. ΙΕ, σ. 13120, τόµ. Κ,
σ. 18005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1973-1975, 1998, 2010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους Έλληνες
ναυτικούς. τόµ. Γ, σ. 2177,2178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2266, 2267, 2268, 2302.
Αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στις διαδηλώσεις για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου και που οδήγησαν στον τραυµατισµό µελών της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού. τόµ. Γ, σ.
2266, 2268.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2413, 2424.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2750, 2884, 2885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Προσχώρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινό
Ταµείο Δυτικών Βαλκανίων, των Γενικών Όρων του Ευρωπαϊκού Κοινού Ταµείου Δυτικών Βαλκανίων και των Όρων
αναφοράς της Ενιαίας Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης του
Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων". τόµ. Δ, σ.
2780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2953, 2954, 3180, 3200,
3264, 3265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3442, 3443,
3700.
Καταδικαστέα αναφορά του για την τροµοκρατική επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Κολοκοτρώνη και στα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε, σ. 3700.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του αριθµού των νεκρών τις γιορτές από τροχαία κ.λπ. τόµ.
Ε, σ. 3848, 3849.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4422, 4434, 4435, 4451, 4453, 4582.
Αναφορά του στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για
τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-µελών
τους αφ’ενός, και της Δηµοκρατίας της Σερβίας, αφ’ετέρου, µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων,
της Τελικής Πράξης και των προσαρτηµένων σε αυτήν Δηλώσεων". τόµ. ΣΤ, σ. 4442.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4453,
τόµ. ΙΘ, σ. 17115, 17116.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό κράτος κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4877, 4878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5017, τόµ. Ζ, σ.
5197, 5198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ασκήσεις
καταστολής πλήθους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5621, 5622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5861,
5862, 5875, 5877, 5897.
Αναφορά του στην 23η Φεβρουαρίου, ηµέρα γενικής απεργίας, και έκκληση για ειρηνική διαδήλωση. τόµ. Ζ, σ.
5875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (MOU) µεταξύ της
Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία στον
Τοµέα των Εξοπλισµών και της Αµυντικής Βιοµηχανίας".
τόµ. H, σ. 6138.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβα-

κίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)",β) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)",γ)"Κύρωση Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical
Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του
Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)’’, δ) ‘’Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)’’. τόµ. H, σ.
6152, 6153.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση στα σχέδια νόµων
του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας της Αργεντινής", β) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά
µε την Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων µελών των
Μελών Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". τόµ. H,
σ. 6316.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Θ, σ. 6965.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6965, 6966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7071 ,7093, 7119, 7120, 7158,
7159, 7160.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 18
του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 7087.
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Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7093, 7160.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7093 ,7120, 7158.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε Στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας", β)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία
µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της
Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)",γ)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της
Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του
ΝΑΤΟ, που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα" και δ)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για
Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". τόµ. Θ,
σ. 7373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α΄). τόµ. Ι, σ. 8118.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού" και γ) "Κύρωση της
Τροποποίησης υπ’αριθµ. 1 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύ-

σεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air
Vehicle, UCAV)". τόµ. Ι, σ. 8255.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας:
α) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των
Θαλασσίων Διαδροµών στην περιοχή του ΟΣΕΠ", β) "Κύρωση της Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν". τόµ. Ι, σ. 8311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην πραγµατοποίηση του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού για τους σπουδαστές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8510.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8822.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8872.
Αναφορά του στην επίθεση των δυνάµεων των ΜΑΤ στην
πορεία των άνεργων µεταλλεργατών στην είσοδο του
Ο.Λ.Π. τόµ. ΙΑ, σ. 8989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8989.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος,
ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης Διακίνησης
Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας
των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς τους". τόµ. ΙΑ, σ. 9056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των
Κοινών Δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας". τόµ. ΙΑ, σ. 9086.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9244, 9245, 9246.
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Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9650.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9663, 9664.
Καταδικαστέα αναφορά του στη δολοφονική επίθεση
που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας πολίτης στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΒ, σ. 9768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9768, 9769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10737.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη δολοφονική επίθεση
που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας Πολίτης στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΓ, σ. 10847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας στις διαδηλώσεις, την εγκληµατικότητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ,
σ. 10847, 10848, 10849.
Αναφορά του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 10984, 11004, 11017,
11018, 11047.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11079, 11080, 11081, 11117, 11118.
Οµιλία του για το θέµα της ψηφοφορίας στην πρόταση
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ, σ. 11117.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11434.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α. "Κύρωση του Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και β. "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση
της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΔ, σ.
11644.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12025, 12026.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12117.
Δήλωσή του ότι δεν θα συµµετάσχουν, την Τετάρτη 15/6,

στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, λόγω των απεργιακών
κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΔ, σ. 12117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12117.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12234.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12527.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12527.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12648.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 1310413106.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13557.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη αποζηµίωση των Βουλευτών που συµµετέχουν στις
επιτροπές και στους Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη
σε αποστολή στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13676.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13902, 13916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 13856, 13857, 13858.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
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τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ 'εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ 'εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14093.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους", β)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των
Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ", γ)"Κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών
Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση της Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα της Σούδας" και δ)"Νοµοθετική κύρωση του Πέµπτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ.
ΙΖ, σ. 14297.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙΗ, σ. 15254.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15254,15255.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15348,15353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ.
15418,15419, 15679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας". τόµ. ΙΗ, σ. 15424.

Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", β)"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης
στη Διευθέτηση Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement No 1 (ERG No 1) στο Μνηµόνιο Κατανόησης
EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Fursvarets Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον
καθορισµό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES) για τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα" και
γ)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας
και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου
Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE)
σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια,
Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)". τόµ. ΙΗ,
σ. 15446.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση ή µη Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας
Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης α-
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πό τις 9/1/2009-10/10/2009, και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ, σ. 15866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16899, 16900.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο. τόµ. ΙΘ, σ. 17112, 17113, 17114.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
στις τιµές των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα. τόµ. K, σ. 17172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17804, 17805,
17806.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18001, 18005,
18019.
ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3185 - 3187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, την παρέµβαση της χώρας µας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3806, 3807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4096, 4097, 4098.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 4157.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών.
τόµ. ΙΕ, σ. 12294.
Ε
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1556, 1557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2268.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ.
τόµ. Γ, σ. 2395, 2396.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5103, 5104.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7053.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11028, 11035.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12499.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
οφειλών των επιχειρήσεων µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14197, 14198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τρο-
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ποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Εφετείου Ανατολικής Μακεδονίας µε έδρα την Καβάλα.
τόµ. IH, σ. 16096, 16097.
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5013.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12338.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16620.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 9.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 113.
Οµιλία του σε επερώτηση σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1427, 1434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1554, 1555, 1556, 1593,
1594, 1596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2953, 2954, 3055, 3067,
3185, 3258, 3265.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5784, 5785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5876,
5877, 5878.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7044.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7566, 7567.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7568.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7697.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7841,
7846, 7850, 7857.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της ΟΛΜΕ. τόµ. Ι, σ. 7845, 7846, 7850.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9708.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 11000,
11001, 11436, 11437.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ, σ. 11035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 10977, 10978, 10999,
11000, 11001, 11048, 11035.
Αναφορά του στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών στην
Κέρκυρα. τόµ. ΙΓ, σ. 11431.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11431,
11433.
Αναφορά του στην επίθεση κατά του Υφυπουργού κ. Γ.
Πεταλωτή. τόµ. ΙΓ, σ. 11431, 11436, 11437.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12023.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12337, 12458, 12459.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12354,
τόµ. Κ, σ. 18005, 18006.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
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µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12526, 12527.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12648, 12649, 12650,
12651.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12704, 12708.
Αναφορά του στις πρόσφατες αποκαλύψεις στο χώρο του
ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ, σ. 12708.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13017.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13130.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13273.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13904, 13905, 13912, 13914.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15351,15352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 1541915421, 15679.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16249.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ.
17344.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18007, 18012,
18013.
Αναφορά του στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. K, σ. 18013.
Ζ
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του

Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 59, 61, 64, 154, 156, 160, 161.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τους Αγροτικούς Γυναικείους Συνεταιρισµούς
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 817, 818.
Οµιλία της επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1170, 1171.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Β, σ. 1360, τόµ. Γ, σ. 2121, 2122, τόµ. Ε, σ. 3970,
τόµ. ΣΤ, σ. 4571, 4661, τόµ. Ζ, σ. 5151, 5152, 5641, τόµ.
H, σ. 5902, 5905, τόµ. Θ, σ. 7118, 7119, 7120, τόµ. Ι, σ.
7901, 7902, 8360, τόµ. ΙΑ, σ. 8859, 9200, 9203, 9250,
9250, 9251, 9371, 9375, 9376, 9502, τόµ. ΙΒ, σ. 9787,
τόµ. ΙΓ, σ. 10847, τόµ. ΙΕ, σ. 12411, 12794, 12871,
12937, 12947, 13095, τόµ. ΙΖ, σ. 14884, 14885, τόµ. ΙΗ,
σ. 15753, 15755, 16101, 16114, 16116, 16117, 16158,
τόµ. ΙΘ, σ. 16276, 16681, τόµ. K, σ. 17412, 18013.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στην ειδική συζήτηση
µε θέµα τη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή
Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β,
σ. 1650.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση
στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1706, 1707.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε ερώτηση, σχετικά µε
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ήπειρο. τόµ. Γ, σ. 2219.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε ερώτηση, σχετικά µε
τις ελλείψεις ιατροφαρµακευτικού υλικού στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. τόµ. Γ, σ. 2223, 2224.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. Γ, σ. 2502, 2503, τόµ. ΙΑ, σ. 9371, 9372, 9250.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:
α) "Κύρωση Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του FRONTEX(Ευρωπαϊκού Οργανισµού για
τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
για τη φιλοξενία του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX
στην Ελλάδα" και β) "Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Γαλλικής Δηµοκρατίας, σχετικά µε τη συνεργασία σε
θέµατα εσωτερικής ασφάλειας". τόµ. Δ, σ. 2647.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή ανισόπεδου κόµβου στο Βελεστίνο κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2699, 2700.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3124.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3133.
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Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του Περιφερειακού δρόµου
του Βόλου. τόµ. Ζ, σ. 5632.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης
Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5905.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. τόµ. H, σ. 6656.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων του ΟΕΚ για τα
στεγαστικά προγράµµατα κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7025.
Αναφορά της στη µη λειτουργία του "Γραφείου του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή". τόµ. ΙΑ, σ. 9369,
9372.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των πολεοδοµιών, τις επιπτώσεις στην οικοδοµική δραστηριότητα κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9875.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί
η συνεδρίαση για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της
υπόθεσης Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ.
Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10576.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην 18η Μαΐου, Παγκόσµια Ηµέρα για τα Μουσεία. τόµ. ΙΓ, σ. 10719.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης µε τα
νησιά του Αιγαίου. τόµ. ΙΓ, σ. 10759, 10760.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11014, 11018.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην 8η Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα των Ωκεανών. τόµ. ΙΔ, σ. 11706.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 11706.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ.
12153, 12154, 12156.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) για το θάνατο του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος
Άγγελου Τζέκη. τόµ. ΙΕ, σ. 12309.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12443.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή

του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12443.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στα βίαια επεισόδια που
σηµειώθηκαν στο Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16160.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον αναδασµό στην πεδιάδα του Μόρνου. τόµ.
ΙΘ, σ. 16678.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το ποσοστό της κρατικής χρηµατοδότησης στα
περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. τόµ. ΙΘ, σ. 17034.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί του Κανονισµού. τόµ. K,
σ. 17410, 17411, 17413, 17416.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο Βόλου και το Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήµατος Βόλου. τόµ. K, σ.
17877, 17878.
ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις στο (Ποσειδώνιο) Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ, σ. 1786,
1787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2462-2464, 2484,
τόµ. Δ, σ. 2650-2652, 2676, 2677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3229, 3231.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διώξεις
σαράντα εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών, τριών
γιατρών και δύο γονέων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4512, 4513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο έκτακτο προσωπικό των
Τ.Ε.Ι. και τους διδάσκοντες 407 των πανεπιστηµίων κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4606, 4607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Τσεχικής Δηµοκρατίας για συνεργασία στον τοµέα του του-
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ρισµού". τόµ. Ζ, σ. 5020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής,
διαµετακόµισης και επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών". τόµ. Ζ, σ. 5027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µετακίνηση των µαθητών των Νοµών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6623,
6624, 6625.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Τ.Ε.Ι. της χώρας κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7204, 7205.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το κτηριακό πρόβληµα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 7305, 7306, 7307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στον τοµέα της καθαριότητας του
Δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8729, 8730, 8731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των δύο Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ.
9582, 9583, 9584.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9698-9700, 9787.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9787.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13543-13545.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα στη Ναυτική
Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13623.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 1535315356, 15737 - 15739, 15740, 15786.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. K, σ. 17222,17223.
ΖΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΜΗ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2458-2460, τόµ. Δ, σ.
2642, 2676.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9828.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12885.
Επιστολή της επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13016.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13129.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15664.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16162.
Οµιλία της στη συζήτηση για την αίτηση άρσης της ασυλίας της. τόµ. ΙΘ, σ. 16390.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
πιστώσεων του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2011 από τις αθλητικές οµοσπονδίες και τους εποπτευόµενους φορείς της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. τόµ. ΙΘ, σ. 16671.
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1585, 1610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές
εκλογές κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2701, 2702.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2940, 2941.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5327,5337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεά από το ίδρυµα Νιάρχου στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο Λά-
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ρισας. τόµ. Ζ, σ. 5625, 5626.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5626,
5653, 5656, τόµ. ΙΒ, σ. 9594, τόµ. ΙΓ, σ. 10781, τόµ. ΙΕ, σ.
12819, 12820.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στο Πρόγραµµα "ΕΛΛΑΔΑ", την υποστήριξη του
"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" κ.λπ. τόµ. H, σ. 6523,6524.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7210, 7223.
Αναφορά του στη βία στα γήπεδα, µε αφορµή τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 9318.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9318, 9329.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9594, 9595, 9596,
9597, 9610, 9611, 9613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10683-10685, 10739, 10779, 10780, 10781, 10824.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11111.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12363.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12363, 12364.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του αριθµού των µισθοδοτούµενων στο δηµόσιο τοµέα.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14199,14200, τόµ. K, σ. 17534, 17535,
17536.
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναφορά του στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα του κ. Ε. Κουσουρνά, λόγω εκλογής του ως Δηµάρχου
Ρόδου. τόµ. Δ, σ. 3218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολό-

γητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καταλογισµό δαπανών σε ΟΤΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 11338, 11339.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12330.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16119,
16120, τόµ. ΙΘ, σ. 16296,16297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17082.
Θ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων ". τόµ. Β, σ. 1034, 1035, 1112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3072, 3073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 4055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5189.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις στον τοµέα της υγείας. τόµ. Θ, σ. 7193, 7194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
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Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ.
15779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16630,16631.
ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 22.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους Αγροτικούς Γυναικείους Συνεταιρισµούς κ.λπ. τόµ. Α, σ. 817,
818.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 908.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων ". τόµ. Β, σ. 1046.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1371.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1565.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2993.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3452.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3932.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4676.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4998.
Οµιλία της στο σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6483.
Αναφορά της στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7102.
Οµιλία της επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των
δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7102.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7102.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7622.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8387.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8639.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8959.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10710.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11284.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12311.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12311.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12821.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15665.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16032.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16611.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ.
17000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17264.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17794.
Ι
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ)
Εκλογή της για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β΄ Σύνοδο της ΙΓ΄ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2556.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2598.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3296.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6957, 6958.
Αναφορά της στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7651.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτι-

κών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7651.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17271, 17422.
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του Άγγελου Τζέκη που απεβίωσε. τόµ. ΙΕ, σ. 12449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14532.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. τόµ. ΙΖ,
σ. 14672, 14673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16869 - 16871.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17126,17140.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17191, 17192, 17197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στην ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ. τόµ. K, σ. 17994, 17995.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
παροχής φυσικού αερίου στα κολυµβητήρια ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ
και ΕΘΝΙΚΟ της Θεσσαλονίκης, κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2443,2444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3467.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8668, 8754.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9203, 9204.
Αναφορά του στη βία στα γήπεδα, µε αφορµή τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 9316, 9321, 9328.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9316, 9321, 9328.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9743,
τόµ. ΙΕ, σ. 12751, τόµ. ΙΗ, σ. 15678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9743, 9751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11310.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11424.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12757.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13270.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15678,
15679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17254-17256.
Κ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές
σκηνές και τις συλλογικές συµβάσεις που ισχύουν σ’ αυτές.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14165, 14166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17431, 17432.
ΚΑΪΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΕΥΑ
Εκλογή της για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β΄ Σύνοδο της ΙΓ΄ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2545.
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Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2586.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3177.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εύρυθµης λειτουργίας του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε, σ.
4015,4016.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την χρηµατοδότηση ιδρυµάτων προνοιακού χαρακτήρα στα πλαίσια του
"Καλλικράτη" κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7195, 7196.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. τόµ. Ι, σ. 8440,
8441.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8999.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
διακοπής της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ" κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9049, 9050.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15774.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1124-1126, 1139, 1140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1296, 1345.
Οµιλία του στην ειδική συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των
γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της
βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β, σ. 1649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1994, 2027, 2028, 2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2526, 2527, 2529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2660, 2661, 2662,
2663, 2685, 2686, 2687, 2688.2662
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2661,
2662, 2685, τόµ. ΙΒ, σ. 9605, 9825, τόµ. ΙΓ, σ. 10781,
10796, τόµ. IH, σ. 16115, 16116, 16118.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2662,
τόµ. ΣΤ, σ. 4749, 4750, τόµ. ΙΕ, σ. 12656, 12996, 12997.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3120, 3121, 3278,3279.
Αναφορά του για το δηµοσίευµα του WikiLeaks, µέσω
της βρετανικής εφηµερίδας "Guardian". τόµ. Ε, σ. 3696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3969, 3970,
4041.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4118, 4119.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη. τόµ. ΣΤ, σ. 4538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4538, 4539, 4541.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4704,
4706, 4708, 4712, 4713.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4706,
4712.
Αναφορά του σε θέµατα µε αφορµή την υπόθεση της Εξεταστικής Επιτροπής της "SIEMENS". τόµ. ΣΤ, σ. 4749.
Αναφορά του στα θέµατα χρηµατοδότησης των Κοµµάτων και στο "Πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ.
4750.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4807, 4809, 4810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4809,
4810, 4812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5124,5126.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5166.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5268, 5270, 5271, 5272.
Αναφορά του στη δίκη για τη "Συνοµωσία των Πυρήνων
της Φωτιάς". τόµ. Ζ, σ. 5270, 5271, 5272.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ζ, σ. 5653, 5654,
τόµ. ΙΑ, σ. 9517, τόµ. ΙΓ, σ. 10580, 10581, ΙΓ, σ. 10796,
11041, ΙΕ, σ. 12723, τόµ. ΙΕ, σ. 13120, 13124, 13125 τόµ.
ΙΘ, σ. 16318, 16327, 16328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5663, 5664, 5668, 5669, 5676, 5677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 6087, 6089.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 6089.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σε
θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας" και β)
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας, σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και
την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του". τόµ. H, σ. 6570, 6571.
Συλλυπητήρια αναφορά του στο θάνατο των αστυνοµικών, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές
για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6930, 6931.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6954, 7145, 7146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7145, 7146.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7920, 7921, 7922, 7925,
7927, 7928.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8527,
8528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8688, 8694, 8695, 8754, 8761,
8762, 8763, 8768.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8803,
8806, 8816, 8817, 8826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8997.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος,
ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης Διακίνησης
Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας
των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς τους". τόµ. ΙΑ, σ. 9057, 9058.
Αναφορά του στο "πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΙΑ,
σ. 9254.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9277.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9425, 9426, 9517.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9824, 9825.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10580,
10581.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
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της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ, σ. 10633,
10634, 10635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10781, 10796.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10795.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα στον Πρωθυπουργό και στον παραλληλισµό του µε τον Πινοσέτ, κατά τον χαιρετισµό του σε
ηµερίδα. τόµ. ΙΓ, σ. 10795, 10802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11028, 11040.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11371, 11372.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12153.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12231.
Αναφορά του στη δήλωση παραίτησης του Βουλευτή κ. Ε.
Νασιώκα. τόµ. ΙΔ, σ. 12231.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12468.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12530-12532.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12654, 12656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12736, 12737, 12878.
Αναφορά του στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ, σ. 13124.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανασίου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2

και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13124.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14099, 14103, 14104, 14109.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση στο εξωτερικό υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού που έχουν περιορισµένες αρµοδιότητες. τόµ. ΙΖ, σ.
14220,14221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14623-14625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15726,
15727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16115,
16116, τόµ. ΙΘ, σ. 16318, 16319, 16327, 16328.
Αναφορά του στην αλλαγή του Κανονισµού, σχετικά µε
την άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΘ, σ. 16390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16707, 16708, 16710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17800, 17803,
17811, 17812, 17813, 17816, 17817, 17821.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτε-
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ρική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18007, 18016 18018.
Αναφορά του στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. K, σ. 18014.
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
"ΚΟΥΝΣΤΟΦ Α.Ε" στο Ωραιόκαστρο του Νοµού Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2766, 2767.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3257.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα καταστήµατα της "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε." στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 4098, 4099.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4106, 4117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4665,
4692.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5106.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους στο Δήµο Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6121, 6122.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου "ΦΙΛΚΕΡΑΜ" στη Θεσσαλονίκη, την ανάκληση της απόφασης διαθεσιµότητάς τους κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7200, 7201.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο κατασκευής κουφωµάτων "ΠΛΑΙΣΙΟ" στη Σίνδο του
Νοµού Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7779, 7780.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο
Νοσοκοµείο του Κιλκίς. τόµ. ΙΑ, σ. 8897, 8898.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης των
εργαζοµένων. τόµ. ΙΓ, σ. 10763, 10764, 10765.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΔ, σ. 11466.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΔ, σ. 11603, 11604.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11957.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13955, 13989,
13996-13998.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 543/96 του σχεδίου νόµου του

Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ.
K, σ. 17570.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 884-886, 949
– 951, 973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3101 - 3103.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3761-3763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3988-3990.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4478, 4536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4485.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη. τόµ. ΣΤ, σ. 4543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5016.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για µέριµνα των αστέγων και απόρων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 5818, 5819, 5820.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6479-6481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8392.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8517,
8532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8693,8694.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
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της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9202, 9225, 9227, 9233.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12412.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13541-13543.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13872, 13873,
13877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14520-14523, 14610,
14641.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15844-15846.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17488.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία µονοπωλιακών συνθηκών από τη συγχώνευση των αεροπορικών
εταιρειών Olympic Air και Aegean Airlines. τόµ. Β, σ. 1506.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2963.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3758.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3913, 4029,
4059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6678, 6679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της κατασκευής της Ιόνιας Οδού κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7247,
7249, 7250.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8516,
8521, 8522, 8531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8750.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κλοπή δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από χάκερς στον ιστότοπο του Υπουργείου. τόµ. ΙΓ, σ. 10946.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ. τόµ. ΙΓ, σ. 11198, 11199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11675.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12434.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14617.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του
Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυµναστηρίου στα Ιωάννινα.
τόµ. ΙΖ, σ. 14226, 14227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16317.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17487.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις
συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων. τόµ. K, σ.
17554,17556.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 115.
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 2011". τόµ. Δ, σ. 3111.
Αναφορά του στην 23η Φεβρουαρίου, ηµέρα γενικής απεργίας, και έκκληση για ειρηνική διαδήλωση. τόµ. Ζ, σ.
5870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5870,
5871, 5877, 5878, 5895.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5878,
5879, τόµ. Θ, σ. 6927, τόµ. ΙΓ, σ. 10794, 10797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6926, 6927.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9237-9240.
Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10576.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10576,
10589, 10590.
Αναφορά στις δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι
ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ,
σ. 10794, 10797.
Οµιλία του επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13015.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2

και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13114.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 354.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 818, 819, 820.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memoraνdum 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". τόµ. Α, σ. 557-559, 560.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στον πολιτισµό κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1332, 1333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Συνδιάσκεψης της Χάγης όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή Διπλωµατική Σύνοδο της 30ης Ιουνίου 2005". τόµ. Β,
σ. 1520.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1806,
τόµ. K, σ. 17427.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1806, 1811-1813, 2007, 2008.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα βιβλιάρια
υγείας των εικαστικών καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2178,
2179,2180.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
FRONTEX(Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία
του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην Ελλάδα" και
β) "Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας, σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής
ασφάλειας". τόµ. Δ, σ. 2644, 2646.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µουσικών σχολείων της χώρας κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2710, 2711, 2712, 2713.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Προσχώρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινό
Ταµείο Δυτικών Βαλκανίων, των Γενικών Όρων του Ευρωπαϊκού Κοινού Ταµείου Δυτικών Βαλκανίων και των Όρων
αναφοράς της Ενιαίας Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης του
Επενδυτικού Πλαισίου Δυτικών Βαλκανίων". τόµ. Δ, σ.
2779,2780.
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 2011". τόµ. Δ, σ. 3021.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπηρεσία ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ - ΚΛΙΝΟΘΕΣΙΩΝ του ΟΣΕ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4790, 4791, 4792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (MOU) µεταξύ της
Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία στον
Τοµέα των Εξοπλισµών και της Αµυντικής Βιοµηχανίας".
τόµ. H, σ. 6137.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αργεντινής", β)"Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
σχετικά µε την Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων
µελών των Μελών Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". τόµ. H, σ. 6315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α) ". τόµ. Ι, σ. 8097.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προσλήψεως ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα κέντρα υγείας και στο τοπικό ιατρείο του ΙΚΑ
της περιοχής Κουφαλίων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι, σ.
8566, 8567, 8568.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για το κλείσιµο του Ειδικού Δηµοτικού
Σχολείου κωφών Αµπελοκήπων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9486,
9487, 9488, 9489, 9490.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Νοµοθετική κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ), που αφορά στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του
Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε
την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ", β) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’ αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετα-

σχηµατισµού σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (ΤLP - Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας, και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης", γ) "Κύρωση της Διευθέτησης µεταξύ των Μελών της Συνεργασίας HELIOS II και του Γενικού
Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την
Κοινή Ασφάλεια σχετικά µε την Διάθεση Απεικονίσεων
HELIOS II στην ΕΕ". τόµ. ΙΒ, σ. 9918.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν τα κέντρα ειδικής αγωγής ιδιωτικού δικαίου. τόµ. ΙΓ,
σ. 10672, 10673, 10674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 10979, 10981, 11015.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17127,17128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17426, 17427,
17428.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. K, σ. 17428.
ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 45.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6701.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κα-
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ταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7681,7682, 7933.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. Ι, σ.
8403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11679.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12386.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12537.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13563-13565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14544.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 53.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δι-

καστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4727.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5649.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νέα έξαρση της γρίπης Η1Ν1 κ.λπ. τόµ. Θ, σ.
7029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων διάσωσης και συντήρησης της κατοικίας του Κωστή
Παλαµά κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8560, 8561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9002, 9003.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας
των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΔ, σ. 11470,
11471.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12890.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα
µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
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συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16131,
16132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17816.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 351, 388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων των εργαζοµένων στην "COCA COLA
3E" κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2901-2905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3915-3917,
4030, 4033, 4059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5537.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών Αµαλιάδας και Πύργου µετά από τις µεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή. τόµ. H,
σ. 6409.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού,ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6435.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6475-6477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7587-7589, τόµ. Ι, σ. 7692,
7719, 7720, 7749, 7907, 7908.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7692,
7715, 7716, τόµ. K, σ. 17430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας και της Τελικής Πράξης
που τη συνοδεύει µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών-µελών της, αφ΄ ενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφ΄ ετέρου, για την καταπολέµηση της απάτης και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος
των οικονοµικών τους συµφερόντων". τόµ. Ι, σ. 8013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8416-8418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Κύρωση της Τροποποίησης
των Άρθρων Συµφωνίας της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης". τόµ. ΙΑ, σ. 8603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική
Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέµατα καινοτοµίας".
τόµ. ΙΑ, σ. 8607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8680 - 8682.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ", γ)"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας" δ)"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν" ε)"Κύρωση της Αεροπορικής
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων", στ)"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του
Βιετνάµ". τόµ. ΙΒ, σ. 10270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα νοσοκοµεία του Νοµού Αχαΐας. τόµ. ΙΓ, σ. 10770, 10771, 10772.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10858, 10870, 10871.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11084-11086.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11953, 11954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του έκτακτου προσωπικού του
ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ. ΙΔ, σ. 12007, 12008.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας και πυρασφάλειας στο Νοµό Κεφαλληνίας - Ιθάκης. τόµ. ΙΕ, σ. 12560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12725-12727.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οι-
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κονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12924,
12925.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αναβάθµιση του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας.
τόµ. ΙΖ, σ. 14599, 14600, 14601.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον
τοµέα της έρευνας και διάσωσης" και β) "Kύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή αστυνοµικών συνδέσµων σε
θέµατα ασύλου". τόµ. ΙΖ, σ. 14853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14523-14525, 14611,
14613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14829, 14831, 14893 – 14895, 15112,
15113, 15114.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΖ, σ. 14893.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙZ, σ. 15112.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των πρώην
Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα Κύρκου. τόµ. ΙΗ, σ. 15942.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15961, 15962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16042-16044.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της βιοµηχανίας ΑΒΕΞ στην Πάτρα. τόµ. K, σ. 17843, 17844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17250-17252,
17355, 17356, 17411.
Αναφορά του στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του
ελλείµµατος της χώρας. τόµ. K, σ. 17251.

Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. K, σ. 17411.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. K, σ. 17430.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2550.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2591.
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα ανέγερσης εργατικών κατοικιών κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2337.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ύπαρξη προβληµάτων στη διακοµιδή ασθενών στη Δυτική Ευρυτανία. τόµ.
ΙΘ, σ. 16271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4983, 4984.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12124, 12125.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή και Υπουργού Γεώργιου - Αλέξανδρου Μαγκάκη.
τόµ. ΙΘ, σ. 16271.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 244, 254.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 831, 842.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2913-2916.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3814, 3827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3940.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5327.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5327.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5714.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους

292
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6426-6428.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών της τροµοκρατικής οργάνωσης "Πυρήνες της Φωτιάς". τόµ. Θ, σ. 7649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7649.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9199, 9214, 9230, 9231,
9232, 9233.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12867.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13868, 13869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14827-14829, 14910, 14916-14918,
15156, 15157.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 14910,
14969.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Β΄ Σύνοδο της ΙΓ΄ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των
βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι από τον ΕΛΓΑ και όχι από το ΠΣΕΑ. τόµ. Α, σ. 282, 283, 284.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1717.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2183, 2184,
2185, 2188, 2194, 2195, 2197, 2198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3008.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Ε, σ. 3888, 3889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3990, 4053.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5323, 5324, 5336,
5338, 5339.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το άνοιγµα των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της µελέτης για το
Φράγµα Αλµωπαίου Πέλλης. τόµ. ΣΤ, σ. 4632, 4633,
4634.

Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7209, 7222,
7223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8404.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή του νόµου
σχετικά µε τις εισφορές των γεωργών-κτηνοτρόφων που
πρέπει να προκαταβάλλουν κάθε έτος µε δήλωση ΟΣΔΕ υπέρ του ΕΛΓΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 10667, 10668, 10669.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12333.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12797.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το διαγωνισµό για το
φράγµα του Αλµωπαίου ποταµού στο Νοµό Πέλλας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13299, 13300, 13301.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13493, 13508, 13509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14879.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15898,
15910, 15911, 15913, 15915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16617.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 16785.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το χρονικό ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόµενης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονοµία κ.λπ.
τόµ. Α, σ. 325, 326, 327.
Αναφορά στην πρότασή του, να κληθούν οι δύο συνταγµατολόγοι της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός
Εθνικής Άµυνας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" τόµ. Β, σ.
1166.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί πα-
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ραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1166, 1173, 1185.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β σ. 1291, 1296, 1359, 1361, 1362, 1363.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1421, 1422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1588-1590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Τούρκου Υπουργού Επικρατείας κ. Μπαγίς περί συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1977, 1978, 1979, 1980.
Αναφορά του στη µη προσέλευση του Πρωθυπουργού κ.
Γεωργίου Παπανδρέου στην " Ώρα του Πρωθυπουργού"
στη Βουλή. τόµ. Γ, σ. 2130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την κινητικότητα µουσουλµανικών εξτρεµιστικών κύκλων στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2389, 2390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2521, 2524, 2574,
2575.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2525,
τόµ. Ε, σ. 3391, τόµ. ΙΑ, σ. 8987, 9428, 9509, τόµ. ΙΓ, σ.
10797, τόµ. ΙΔ, σ. 12002 τόµ. ΙΕ, σ. 12723, 12874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2737, 2739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3274, 3275, 3276 - 3278.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3388,
3389, 3390, 3391.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3964-3966,
3969, 3970.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 41524154, 4353, 4354.
Αναφορά του στην Εξεταστική Επιτροπή "για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της", λόγω της κατάθεσης του πορίσµατός της. τόµ. ΣΤ, σ. 4353.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4454.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 47044706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου-Λαρίσης 2013 κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5108, 5109, 5112.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ευρωπαϊκή "οικονοµική διακυβέρνηση",
την υποβάθµιση του ρόλου του έθνους - κράτους κ.λπ. τόµ.
Ζ, σ. 5298, 5300.
Αναφορά του στα γεγονότα της Αιγύπτου. τόµ. Ζ, σ.
5300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5364, 5368, 5486.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5370.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολο-
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γήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5550.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5779, 5782.
Καταδικαστέα αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα
Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού. τόµ. Ζ, σ. 5780, 5782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για το σύνολο της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας κ.λπ. τόµ. H, σ.
6354, 6355, 6356.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6433.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6437, 6471, 6472.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το µέλλον των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6616.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6961, 6962, 6963, 6968, 6969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6965.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το ρόλο των "οίκων αξιολόγησης" στην ελληνική οικονοµία κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7191, 7192, 7193.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7271.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, κ. Γεώργιου Παπανδρέου, για τις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011. τόµ. Θ, σ.
7577, 7578, 7581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7714, 7716, 7913, 7915.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, σύµφωνα µε το άρθρο 142 του Κανονισµού της Βουλής, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι, σ. 7882, 7883,
7887, 7888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αµφισβήτηση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης στο Καστελόριζο από τη Τουρκία
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8499, 8500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ι, σ. 8557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8672, 8673, 8675, 8676, 8678.
Αναφορά του για την υπόθεση της "SIEMENS". τόµ. ΙΑ,

σ. 8674.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8806,
8807.
Αναφορά του στο αίτηµα που διατύπωσε ο πρώην Υπουργός κ. Α. Κοντός, για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για
τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που προβλέπει το άρθρο
86 παρ. 5 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8949, 8950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8980-8982, 8984, 8986, 8987.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9228, 9229, 9231, 9232.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9257.
Αναφορά του στη µη λειτουργία του "Γραφείου του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή". τόµ. ΙΑ, σ. 9371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9371, 9412-9414, 9419, 9420, 9424,
9425, 9428, 9508, 9509, 9515, 9516.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9428.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν σχετικά µε
την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
τόµ. ΙΑ, σ. 9508.
Αναφορά του στη συµπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία των τριών εργαζοµένων στην τράπεζα Marfin της οδού Σταδίου. τόµ. ΙΑ, σ. 9517.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9659, 9660, 9661, 9662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9800, 9801, 9804, 9805.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του 44χρονου Έλληνα πολίτη στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη
των βίαιων περιστατικών που συµβαίνουν σ’ αυτό. τόµ. ΙΒ,
σ. 9801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τον περιορισµό της συµµετοχής του Δηµοσίου στη ΔΕΗ κάτω του 51% κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9567, 9568,
9569.
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Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10577,
10584.
Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10577.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10794, 10796, 10802,
10803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) -Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10991-10993, 10995,
10996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβεβληµένων γιατρών µε τα
ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΓ, σ. 11143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11360.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 11360.
Αναφορά του στην οµιλία του, σχετικά µε την πολιτική κατάσταση της χώρας και την πολιτική της Κυβέρνησης για την
έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11360, 11361.
Αναφορά του στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών στην
Κέρκυρα. τόµ. ΙΓ, σ. 11438.
Αναφορά του στην επίθεση κατά του Υφυπουργού κ. Γ.
Πεταλωτή. τόµ. ΙΓ, σ. 11438.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11438, 11439.
Αναφορά του στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11438, 11439, 11440.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 11705.
Αναφορά του στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
της χώρας και στο "µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής" ως λύση για την έξοδο από την κρίση.
τόµ. ΙΔ, σ. 11705, 11706, 11707, 11708, 11711.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11705, 11707,
11711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που
θα ενταχθούν στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. τόµ. ΙΔ, σ.
11995, 11996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12110.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12111.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12244.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12297, 12305, 12306, 12421, 12472-12474, 12482.
Αναφορά του στη δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου ότι το 1981 η χώρα απέκτησε την
πρώτη δηµοκρατική κυβέρνηση, κατά την οµιλία του στη
συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12482.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12525.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12707, 12709.
Αναφορά του στις πρόσφατες αποκαλύψεις στο χώρο του
ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ, σ. 12708, 12709.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12736, 13737, 12806-12808, 12872,
12878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12985,
12986, 12987.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό, κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 13004.
Αναφορά του στις επιθέσεις στα γραφεία των Βουλευτών
στα Χανιά, και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ, σ. 13004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξέλιξη
των ερευνών για την τροµοκρατική οργάνωση "ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13748.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχό-
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µενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14093, 14094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14636, 14638,
14639.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών TAXI. τόµ. ΙΖ, σ. 14637, 14639, 14888, 14975,
14976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14887-14889, 14890, 14974, 14978,
15124.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Ανεξάρτητος
Βουλευτής κ. Κ. Κιλτίδης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΙΗ, σ.
15294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15675,
15676, 15730, 15731, 15733.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ΄εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν. 3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία. τόµ.
IH, σ. 15881, 15882-15884.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της

ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15952-15954, 15956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16313,
16314, 16315, 16328.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ, σ. 16328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απόπειρες "τουρκοποίησης" της Θράκης. τόµ. ΙΘ, σ. 16737,
16738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16874.
Αναφορά του στις φήµες που προέρχονται από την Ευρώπη για χρεωκοπία της Ελλάδας. τόµ. ΙΘ, σ. 16874,
16875.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17189, 17190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17325, 17326,
17328, 17329.
Αναφορά του στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. K, σ.
17497, 17502.
Αναφορά του στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών. τόµ. K,
σ. 17498, 17499.
Αναφορά του στα Βουλευτικά "προνόµια". τόµ. K, σ.
17498, 17499, 17501.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17498, 17501,
17502.
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4724.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10705.
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Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12381.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15709.
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων 2013 κ.λπ. τόµ. Α, σ. 96,
97.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1381, 1382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3099, 3100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 4045.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5580, 5665.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6925, 6960.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (ΑΕΙ), στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ. τόµ. Θ, σ.
7019, 7020.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη έργων πολιτισµού στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
(ΠΕΠ). τόµ. ΙΒ, σ. 9687, 9688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9814.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Με-

σοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12823.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εκτέλεση έργων
βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13295.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ακολουθούµενη
πολιτική για την ενίσχυση των εδρών Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13650.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία και ανάπτυξη του λιµένος Βόλου. τόµ. ΙΖ, σ. 14229, 14230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15750,
15751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16612.
ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5171.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5882,
5883.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
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Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10700, 10823.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12832.
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3074.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12340.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12340.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1722-1724, 1729-1731.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2139, 2140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των ζηµιών στο βαµβάκι από τον ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2174, 2175, 2176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3187.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3764.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8377, 8449, 8473, 8474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8662.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8863,
8864, 8873.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12436.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12436, 12437.

Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13495, 13496, 13510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15153, 15154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
ειδικού φόρου στα απλά ενδύµατα, εξαρτήµατα και άλλα είδη από γουνοδέρµατα. τόµ. ΙΗ, σ. 15241, 15242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16364, 16365, 16366,
16683, 16717.
ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του κ. Ε.
Κουσουρνά, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ε, σ. 3356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5009, τόµ. Ζ, σ.
5196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11020.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12221.
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
εργασιών στο Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Νικηφόρου
Δράµας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 88, 89.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1173, 1174.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επι-
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τροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1173, 1174, 1189, 1190.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, το δικαίωµα παρέµβασης του ελληνικού
κράτους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2122, 2123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2244, 2250, 2253, 2261, 2283,
2285, 2286, 2290-2292, 2294, 2303, τόµ. Δ, σ. 2623.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίκη έντεκα ανηλίκων που κατηγορούνται µε βάση τον "τροµονόµο"
στη Λάρισα κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2351, 2352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2366,
2368.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2718, 2734, 2738, 2939, 2875, 2878, 2879,
2880, 2881, 2884, 2885, 2886, 2888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην ανακοίνωση αποτελεσµάτων των πρόσφατων
Εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2773,
2774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Πρϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4412, 4437-4439, 4459, 4460, 4461.
Αναφορά του στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για
τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4437.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4437, 4458, 4459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5245, 5249, 5251, 5264, 5265,
5270, 5271, 5272.
Αναφορά του στη δίκη για τη "Συνοµωσία των Πυρήνων
της Φωτιάς". τόµ. Ζ, σ. 5270, 5271, 5272.

Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5905, 6082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5908, 5913, 5915, 6082-6084, 6085,
6086, 6090, 6092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8083,
8105, 8128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8938, 8944 ,8948, 8982-8984,
8985, 8995, 9005-9007, 9010, 9011.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10573,
10574, 10575, 10609.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΕ, σ.
12294.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12435.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12435.
Διορισµός του ως Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΙΕ, σ.
12793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των βρεφικών-παιδικών σταθµών της χώρας. τόµ. IH, σ.
16093, 16094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16858, 16868, 16869, 16880, 16891,
16892, 16893, 16903, 16904.
Αναφορά του στις φήµες που προέρχονται από την Ευρώπη για χρεωκοπία της Ελλάδας. τόµ. ΙΘ, σ. 16874,
16875.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17052.
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στο δικαίωµα µετεγγραφής των φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2068.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) ως υποχρεωτικά µετατασσόµενων σε υπηρεσίες των Δήµων, στα Δηµοτικά Συµβούλια κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3025.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4527,4528.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4716,
τόµ. ΙZ, σ. 15149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4716,
4726.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5571.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6482.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές
για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6482.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7140.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7140.
Αναφορά του στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται
στην Ιαπωνία. τόµ. Θ, σ. 7666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7666, τόµ. Ι, σ. 7742-7743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση του Κτήµατος Μανωλάδος στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Θ,
σ. 7027, 7028.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική
ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστο-

λου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό
τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία
"ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ, σ. 9280.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10725-10727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 10975-10977, 11011-11013,
11014, 11048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξαίρεσης από τη µείωση κατά 50% των προσλήψεων των
εποχικών υπαλλήλων του τοµέα Τουρισµού και Πολιτισµού.
τόµ. ΙΔ, σ. 11468, 11469.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12834.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13132.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΖ, σ. 14851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14852, 15149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17421.
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ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ (ΛΟΥΚΑ)
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2414-2416, 2424,
2425.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2514, 2516, 2532,
2574, 2575.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Πρϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3178 - 3180.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Ι, σ. 8117.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8808-8810,
8816, 8820.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΕ, σ. 12294.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14033.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15707,
15775.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ.
17006,17007,17008.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αναφορά του στην αποχώρησή του από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω εκλογής του ως Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. τόµ. Δ, σ. 3001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3001.
Επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή
του από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω εκλογής του ως Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. τόµ. Ε, σ. 3353.
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών πράξεων". τόµ. Β, σ. 1053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ "σχετικά µε

τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3930.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6721.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10697.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11109.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12437.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12853.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13020.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
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ψηφοφορία περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15757.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
εργασίας που επικρατούν στην προβλήτα ΙΙ του Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι του Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 179, 180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους Αγροτικούς Γυναικείους Συνεταιρισµούς κ.λπ. τόµ. Α, σ. 817,
818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας στους Νοµούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. Α, σ. 827, 828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε τη ρύθµιση
χρεών για τους αγρότες έως το τέλος του χρόνου κ.λπ. τόµ.
Β, σ. 877, 878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των απολύσεων των εργαζοµένων στην "COCA COLA
3E" κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1627, 1628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1635, 1676,
1677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την αναστολή πληρωµών των δανείων από
τους ανέργους δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1704, 1705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στην Olympic Handling του Οµίλου MIG στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1762, 1763.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας µεταξύ ΟΤΟΕ-τραπεζών
για τους απολυµένους από την Τράπεζα Αmerican Express.
τόµ. Γ, σ. 1781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα ανέγερσης εργατικών κατοικιών κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2337,
2338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ακατοίκητες εργατικές κατοικίες του οικισµού «Πάτρα XIV» κ.λπ.
τόµ. Γ, σ. 2409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην εταιρεία
"ΚΟΥΝΣΤΟΦ Α.Ε" στο Ωραιόκαστρο του Νοµού Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2766,2767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέ-

τρων προστασίας των εργαζοµένων στην πολυεθνική
"PRAKTIKER" κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2768, 2769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού προσωπικού στο ΙΚΑ Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3732, 3733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπογραφή επιχειρησιακής σύµβασης στη γαλακτοβιοµηχανία "ΝΕΟΓΑΛ" στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3733, 3734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5707, 5708.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5726, 5727.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε απολύσεις εργαζοµένων στην κατασκευή της Ολυµπίας Οδού. τόµ. H, σ. 6663,
6664.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις και τις µειώσεις µισθών στον όµιλο ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. Θ,
σ. 7023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων του ΟΕΚ για τα στεγαστικά προγράµµατα κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7024, 7025.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8357, 8358, 8359
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης των
εργαζοµένων. τόµ. ΙΓ, σ. 10763, 10764, 10765.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στην "ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ".
τόµ. ΙΓ, σ. 10765, 10766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον οικισµό του ηλιακού χωριού
Πεύκης. τόµ. ΙΔ, σ. 11467, 11468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.". τόµ. ΙΔ, σ. 11466, 11467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση του παραρτήµατος του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας στη Θήβα. τόµ. ΙΔ, σ. 11930.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11964, 11969,
11970, 11973, 11974.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12433.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12433, 12434.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12851.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12851, 12852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13982, 14025,
14026, 14039.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους αµπελουργούς
που υπέστησαν ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΖ, σ.
14595, 14596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14620.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. τόµ. ΙΗ, σ. 15234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµόσιων συµβάσεων-αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16144,
16309.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 16304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16623, 16695, 16718.
Αναφορά του στην επιστολή εννέα (9) Βουλευτών του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, οι οποίοι τάσσονται κατά της εργασιακής εφεδρείας. τόµ. ΙΘ, σ. 16718.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοπράτηση του
έργου του φράγµατος Αµουργελών του Δήµου Μινώα Πεδιάδος. τόµ. ΙΘ, σ. 16805.
Αναφορά του στην Ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ.
17001, 17074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των αµπελουργών. τόµ. K, σ. 17179.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ και διατίθενται σε πλοία ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. τόµ. K, σ. 17218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενι-

σχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17796, 17797.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού της Αγροφυλακής στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών προστασίας του πολίτη κ.λπ
τόµ. Γ, σ. 2173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2995.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση νερού ασφαλούς προέλευσης για το Δήµο Μεσσαπίων
σε συνεργασία µε την ΕΥΔΑΠ κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7254, 7255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση λειτουργίας του Αθηναϊκού και του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. τόµ. H, σ. 6626, 6627, 6628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7653.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12394.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14173, 14185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων χάραξης και επισκευής του οδικού δικτύου του νοµού Ευβοίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15238, 15239, 15240,
15241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 1536215364.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
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προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Πρϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8860, 8861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9770.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε θέµατα που
αφορούν την ΕΡΤ. τόµ. ΙΓ, σ. 10641, 10642.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12351.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των λιµνοθαλασσών της Βόρειας Εύβοιας. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13487, 13488.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
της συνοικίας "Η" στο σχέδιο πόλεως της Χαλκίδας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13896.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3472.
Αναφορά της στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7136.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7136.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8412.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9714.

Αναφορά της στη 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ, σ. 10813.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10813.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12494.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15758,
15759.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγγελία της εξόφλησης χρεών του ΕΟΤ µέχρι το τέλος του 2010
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 410, 411, 412.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1659.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2088.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2555.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2597.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2973.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του βορείου οδικού άξονα Κρήτης κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3739, 3740.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3971.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4574, 4583.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4583.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7258, 7272.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8518.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9037,
9038.
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Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12335.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12820.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14847.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
θέσπισης κανόνων για τις δηµόσιες συναθροίσεις. τόµ. K,
σ. 17846,17847.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 382, 383, 384.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α , σ. 838, 842, 843, 844, 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β , σ. 899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προεκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ , σ. 1980, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ , σ. 2489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ , σ. 2502, 2522, 2523,
2524, 2527, 2575, 2576.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
των επενδύσεων των αγροτών της Κρήτης σε φωτοβολταϊκά
συστήµατα κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2708, 2709.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ , σ. 2502,
2524, τόµ. Θ, σ. 7610, 7611, τόµ. Ι, σ. 7917, τόµ. ΙΓ, σ.
10869, 11000, 11001, 11097, 11098, τόµ. ΙΕ, σ. 12723,
τόµ. ΙΖ, σ. 14977, 14978, 14979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ , σ. 2950-2952, 3184, 3185,
3200, 3266, 3267, 3268, 3276, 3292, 3293.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,

σ. 3822, 3823.
Οµιλία του επί της διαβίβασης δικογραφιών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών": α) κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως
2009 και β) κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του υπουργικού συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001. τόµ. Ε ,
σ. 3830, 3831, 3832.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ε , σ. 3885.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και το πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ , σ. 4579.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ , σ. 4579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ , σ. 5370, 5371, 5372, 5373,5491.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ , σ. 5371.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ , σ. 5543, 5544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ , σ. 5543, 5544, 5545, 5641, 5658, 5659.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ , σ. 5658.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. H , σ. 6375, 6384.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H , σ. 6432.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H , σ. 6473, 6474, 6477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ , σ. 7607, 7610, 7611, 7614,
7616, τόµ. Ι , σ. 7692, 7717, 7902, 7908, 7915, 7916,
7917, 7918.
Αναφορά του στο θέµα της συγχώνευσης των σχολείων.
τόµ. Θ , σ. 7607, 7611.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 6473,
τόµ. Ι , σ. 7692, 7716, 7717, 7902, 7919, τόµ. ΙΑ, σ. 9511,
τόµ. ΙΓ, σ. 11023, τόµ. ΙΕ, σ. 12763, 12926, 12947,
12987, 12988, 12996, 12997, τόµ. ΙΖ, σ. 14973, 14977,
τόµ. Κ, σ. 17407, 17410.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο
Νοµπελίστας Ερευνητής κ. James D. Watson και στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Υπουργών και καταδίκη αυτών.
τόµ. ΙΑ , σ. 9197.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ , σ. 9210, 9211, 9226, 9227,
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9230, 9231, 9232, 9233.
Αναφορά του στην απόφαση για την παράταση της παρακράτησης µε την οποία µειώνεται η βουλευτική αποζηµίωση
υπέρ του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής, δεδοµένου ότι η σχετική απόφαση για την παράταση που είχε ληφθεί πέρυσι, λήγει στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.
τόµ. ΙΑ , σ. 9210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ , σ. 9370, 9381, 9382, 9416, 9417, 9418,
9419, 9423, 9424, 9511, 9512, 9513, 9522, 9533, 9537.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9416.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ , σ. 9416.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ , σ. 9416.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν σχετικά µε
την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
τόµ. ΙΑ , σ. 9522.
Αναφορά του στις δηλώσεις και στους χαρακτηρισµούς
του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου κατά του Πρωθυπουργού σε
τηλεοπτική εµφάνισή του. τόµ. ΙΑ , σ. 9533.
Αναφορά του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας. τόµ. ΙΓ , σ. 10854.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ , σ. 10867, 10868, 10869,
10873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ , σ. 10996-10998, 11000,
11001, 11023, 11035, 11036, 11037, 11038, 11039,
11040, 11045, 11046, 11047.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ
σ. 11095-11097, 11098, 11117.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ , σ. 11140, τόµ.
ΙΕ, σ. 12723, τόµ. Κ, σ. 17407, 17410.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ , σ.
11163, 11164, 11165, 11172, 11173, 11174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
άδειας στην ΠΑΕ-ΟΦΗ. τόµ. ΙΕ, σ. 12563, 12564, 12565.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ , σ. 12719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ , σ. 12723, 12741-12743, 12808, 12874,
12875.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό, κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οι-

κονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ , σ. 12916, 12924, 12998.
Αναφορά του στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ , σ. 12924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ , σ. 12927,
12940, 12954, 12955, 12956, 12977, 12978, 12998,
13010.
Αναφορά του στις επιθέσεις στα γραφεία των Βουλευτών
στα Χανιά, και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ , σ. 13010.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη
και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. ΙΖ , σ. 14821,
14826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ , σ. 14821, 14826, 14827, 14878, 14890,
14891, 14892, 14974, 14976, 15117, 15118, 15124.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΖ , σ. 14890, 15117.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15957, 15958, 15960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ , σ. 16313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K , σ. 17250, 17259,
17260, 17261, 17262, 17332, 17407, 17410, 17442,
17443, 17558.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K , σ. 18009, 18010,
18014.
Αναφορά του στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. K , σ. 18013,
18014.
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 26-28, 144,
145, 148.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των
βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι από τον ΕΛΓΑ και όχι από το ΠΣΕΑ. τόµ. Α, σ. 283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλε-

307
ση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1579.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Δασική
Πολιτική της χώρας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1711, 1712, 1713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3470, 3471.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το έλεγχο λειτουργίας
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας. τόµ. Ε, σ.
3890, 3891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3962.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε διαγωνισµό µίσθωσης
ακινήτου από τον ΕΦΕΤ στην Αττική. τόµ. ΣΤ, σ. 4634.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5170, 5171.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ασκούµενη πολιτική στην εµπορία πετρελαιοειδών. τόµ. Ζ, σ. 5422, 5423.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
Π.Δ. 26/2008 για τη λειτουργία των τραπεζικών βλαστοκυττάρων. τόµ. Ζ, σ. 5820, 5821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6923.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7143.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7143, 7144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7638.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υγειονοµική κάλυψη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις εφηµερίες του Νοσοκοµείου "Παπαγεωργίου" Θεσσαλονίκης.
τόµ. Ι, σ. 8198, 8199.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της συγκοµιδής των τεύτλων στους Νοµούς Κιλκίς και Πέλλας. τόµ. ΙΑ, σ. 8597, 8598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8696.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8975.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9654, 9666.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11955.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση των επιχορηγήσεων των προνοιακών ιδρυµάτων της Κεντρικής Μακεδονίας. τόµ. ΙΔ, σ. 12067, 12068.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12125, 12214, 12215, 12216.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12215, 12216.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12539.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13987.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διενέργεια διαγωνισµών υγειονοµικού υλικού στο χώρο της υγείας. τόµ. ΙΖ,
σ. 14731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14838.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι εντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΙΗ, σ. 15293,15295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16625, 16693, 16694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλο-
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νίκη στην Ελευσίνα. τόµ. ΙΘ, σ. 16668, 16669, 16670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17076.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17267.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 426.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5131,5134.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών. τόµ. Ζ, σ. 5134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις αµπελοκαλλιεργητών της Κορινθίας από τις καταστροφές του 2009 κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5235,5236,5237.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7212, 7213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8394.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολικών µονάδων του Νοµού Κορινθίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10645, 10646, 10647.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10920.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της Βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΔ, σ. 11715.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12469, 12470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-

2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12828.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13497, 13508, 13511,
13512.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων των νέων αγροτών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14207, 14208, 14209.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15900,
15912, 15914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16621, 16712, 16713.
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1671-1673.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3418,3441,
3460-3462.
Καταδικαστέα αναφορά της για την τροµοκρατική επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Κολοκοτρώνη και στα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε, σ. 3701.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9648.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
αναστολής της λειτουργίας του ΤΕΙ Σερρών. τόµ. ΙΔ, σ.
12003.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10586.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10705-10707.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12417.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12417.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13979.
Οµιλία της επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν ο-
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κτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14088.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14175.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15847,15848.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
196.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 384.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1419, 1431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του Β’ Νοσοκοµείου "Άγιος Παύλος" της Θεσσαλονίκης ως Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου κ.λπ. τόµ. Β, σ.
1463, 1464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του

δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1540, 1541, 1576, 1578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1977, 2013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακίνηση των επικίνδυνων νοσοκοµειακών αποβλήτων, τις αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κ.λπ.
τόµ. Δ, σ. 2713.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3238.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3380,
3398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3427, 3704.
Καταδικαστέα αναφορά του για την τροµοκρατική επίθεση στο γραφείο του και στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε, σ.
3703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4426.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4427, 4582.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή µνηµείων του ελληνικού πολιτισµού, την καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα Σκόπια κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4792, 4793, 4794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης µηχανικών αυτοκινήτων και υλικών επισκευής στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος (Υ.Τ.Ε.Β.Ε.) κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5627, 5628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5860,
5892.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 6087.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
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"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δαπάνες
του Υπουργείου για ενοίκια στέγασης των υπηρεσιών του
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8178, 8179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8973.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίση µεταχείριση των κυνηγετικών συλλόγων από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9052, 9053.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10687-10689, 10785-10787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξάρθρωση των κυκλωµάτων νοθείας στα καύσιµα. τόµ. ΙΔ, σ.
11941.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12018.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου και πάταξης του παραεµπορίου. τόµ. ΙΘ, σ.
16674,16675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις τροµοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. τόµ. K, σ. 17391.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών πράξεων". τόµ. Β, σ. 1045.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1581.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει για την απόφασή του
να ανεξαρτητοποιηθεί. τόµ. Β, σ. 1584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Αεροδρόµιο της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5172.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5172.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη επιτυχόντων στην ΑΤΕ, στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. H, σ. 6367,
6368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού και τον ΟΠΑΠ κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9590,9591.
Αναφορά του στη σύλληψη των κακοποιών οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο αστυνοµικούς της οµάδας ΔΙΑΣ. τόµ.
ΙΒ, σ. 9655.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9655, 9666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9798.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του 44χρονου Έλληνα πολίτη στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη
των βίαιων περιστατικών που συµβαίνουν σ’ αυτό. τόµ. ΙΒ,
σ. 9798.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12470.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15685.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16243,16251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17813,17814.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον ίδιο, σχετικά µε την εγκυρότητα των επιστολικών ψήφων, ενόψει της ψηφοφορίας επί της προτάσεως
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την
ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της
Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β, σ. 1190.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επι-
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τροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1190-1193.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή αποφάσισε την άσκηση ποινικής του δίωξης για την αξιόποινη πράξη υπ’ αριθµόν 2, δηλαδή συναυτουργία στο αδίκηµα της απιστίας περί την υπηρεσία σε βάρος του δηµοσίου κατά συναυτουργία και κατ’
εξακολούθηση και µη, των συναυτουργών πολιτικών προσώπων και µη, που αναφέρονται στο πόρισµα της επιτροπής και στη σχετική ποινική δικογραφία, 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 (άρθρο 390 του Ποινικού Κώδικα). τόµ. Β,
σ. 1219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1602, 1603.
Επιστολή του µε την οποία υποβάλλει αίτηµα για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του
κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Ε, σ. 4090-4092.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12446.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16621.
ΚΟΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση της
Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δηµόσια δήλωση του επί των
εξωτερικών συµβούλου της Άγκυρας κ. Καλίν κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 297, 298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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". τόµ. Α, σ. 561.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής
οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1081,
1082.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1418, 1432.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης µε την κατασκευή φράκτη
στον Έβρο. τόµ. Ε, σ. 3802, 3803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3245.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3381,
3398, 3399.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για την επανεισδοχή
των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4882, 4884.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", β) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", γ)"Κύρωση Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΕΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)», δ) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας
της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ- AMSCC)». τόµ. H, σ. 6152.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7131,7132.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
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Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε Στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας", β)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)", γ)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της
Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του
ΝΑΤΟ, που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα" και δ)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για
Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". τόµ. Θ,
σ. 7373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7932.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας -Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ- Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10981, 10982, 11016,
11049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν περί διάνοιξης νέας διώρυγας παράλληλης προς τα Στενά. τόµ. ΙΓ, σ.
11411.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α. "Κύρωση του Μνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" και β. "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας µε σκοπό την προσέγγιση
της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΔ, σ.
11644.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου

Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους", β)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των
Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ", γ)"Κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών
Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση της Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα της Σούδας" και δ)"Νοµοθετική κύρωση του Πέµπτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ.
ΙΖ, σ. 14297.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", β)"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης
στη Διευθέτηση Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement No 1 (ERG No 1) στο Μνηµόνιο Κατανόησης
EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Fursvarets Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον
καθορισµό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES) για τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα" και
γ)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας
και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου
Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE)
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σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια,
Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)". τόµ. ΙΗ,
σ. 15446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16883, 16884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (IRENA)" τόµ. ΙΘ, σ. 16908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ
για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". τόµ. ΙΘ, σ. 16964.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17185.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2540.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2583.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αργεντινής",β)"Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας
σχετικά µε την Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωµένων
µελών των Μελών Διπλωµατικών και Προξενικών Αποστολών". τόµ. H, σ. 6316.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9707.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Κλιµατικής Αλλαγής της
Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τοµέα
του Ευάλωτου της Κλιµατικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης
Κινδύνων, της Προσαρµογής και του Μετριασµού", β)"Κύρωση της Διεθνούς Συµφωνίας του 2006 για την Τροπική
Ξυλεία". τόµ. ΙΒ, σ. 10161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ερντογάν περί διάνοιξης νέας διώρυγας παράλληλης προς τα Στενά. τόµ. ΙΓ, σ.
11411, 11412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών κεφαλαίων στην Ελβετία. τόµ. K, σ.
17478,17479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποφά-

σεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για αναδροµική
επιστροφή µισθών από τους υπαλλήλους του Οργανισµού
Σχολικών Κτηρίων. τόµ. K, σ. 17477.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2256.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Πρoϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3189.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5539.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9275.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 10160, 10161.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12811.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 13120.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15244, 15245, 15246,
15255.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙΗ, σ. 15255.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15670,
15671, 15731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. IH, σ. 16187.
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ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9319.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14008.
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 60.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2928-2931.
Καταδικαστέα αναφορά του στη βίαιη επίθεση εις βάρος
του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη, κατά τη διάρκεια πορείας
στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3751.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3751, 3752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3959, 3960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5188,5189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5514, 5515.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5596.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πρωτοβάθµια υγεία κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5623,
5624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6728, 6957.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8647.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.

Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9719.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών.
τόµ. ΙΕ, σ. 12793.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εκτέλεση έργων
βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο Νοµό Μαγνησίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13295, 13296.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουλίου 2011. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14179, 14181.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14179, 14186.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ και στην κατάληψη της πλατείας Συντάγµατος
από αυτούς. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης στο Δήµο Λέσβου. τόµ. ΙΖ, σ. 14699, 14700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους συµβασιούχους εργαζόµενους του Δήµου Τρικκαίων. τόµ. ΙΘ, σ. 17045.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα τέκνα των
αλλοδαπών στους Δηµοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
του Δήµου Αθηναίων. τόµ. ΙΘ, σ. 17046,17047.
ΚOΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ.
1612, 1613, τόµ. ΣΤ, σ. 4710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2466, τόµ. Δ, σ.
2654, 2655, 2677.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Δ, σ. 2661, τόµ. ΣΤ, σ. 4713, 4716, τόµ. Ζ, σ. 5181,
5182, 5183, 5184, 5480, τόµ. ΙΑ, σ. 9524, τόµ. ΙΒ, σ.
9766, 9767, 9768, 9792, 9826, 9828, τόµ. ΙΓ, σ. 10797,
11302, τόµ. ΙΕ, σ. 12926, τόµ. ΙΖ, σ. 15133, τόµ. ΙΜ, σ.
15678, τόµ. ΙΗ, σ. 15800, τόµ. ΙΘ, σ. 17065.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Δ, σ. 2662, τόµ. ΣΤ, σ. 4710, 4711, τόµ. ΙΑ, σ. 9428, 9429,
τόµ. ΙΓ, σ. 11000, τόµ. ΙΗ, σ. 16129, 16130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Πρoϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5100.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ.
τόµ. Ζ, σ. 5164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρνηση
απόσπασης εκπαιδευτικού κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5239, 5240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για ισότιµη µεταχείριση του ειδικού και βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού, της Ειδικής Αγωγής µέσα
στην εκπαιδευτική κοινότητα κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7026, 7027.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7839,
7854.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά
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µε την ανάθεση της Έρευνας από το Υπουργείο σε ξένη ιδιωτική εταιρεία κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8446, 8447.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απέλαση
των λαθροµεταναστών απ’ όλη τη χώρα, την καταστολή της
µεταναστευτικής εισροής κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9045.
Αναφορά του στη βία στα γήπεδα, µε αφορµή τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 9326.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου αναµονής για πρόσληψη των εκλεγµένων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. τόµ. ΙΑ,
σ. 9490, 9491.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις δηλώσεις και στους χαρακτηρισµούς του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου κατά του Πρωθυπουργού σε τηλεοπτική εµφάνισή του. τόµ. ΙΑ, σ. 9533,
9534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9702-9704, 9792, 9826, 9828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στο "Νέο Λύκειο". τόµ. ΙΒ, σ. 9878, 9879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανανέωση της ισχύος του ΠΔ 123/84 περί του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα ΑΕΙ. τόµ. ΙΔ, σ. 12005, 12006.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κύρωση του αναθεωρηµένου Διεθνούς
Υγειονοµικού Κανονισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13324.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13903, 13904, 13917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 1536015362, 15732, 15743, 15745, 15787, 15788, 15800.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική
και Τεχνολογική Συνεργασία", β) "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού", γ) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για
την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνο-

λογική Συνεργασία". τόµ. ΙΕ, σ. 12568.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: α) "Κύρωση της
Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής
Δηµοκρατίας του Βιετνάµ" και β) Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας από την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13485, 13486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες εργασιακές σχέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση. τόµ. IH, σ.
16095, 16096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών µε σοβαρές αναπηρίες. τόµ. ΙΘ, σ. 17040,17041.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική
φαρµάκου του Συστήµατος Υγείας της χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 408, 409, 410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποµακική γλώσσα και τη γλώσσα των Ροµά κ.λπ. τόµ. Α, σ. 423.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1126.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1360,
1361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1361, 1365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1662.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο της Ζακλίν ντε
Ροµιγί και του Τοµάζο Πάντοα Σιόπα. τόµ. Δ, σ. 2999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2999, 3000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διαχειριστικό έλεγχο των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4870, 4871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5097,5101,5102.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5590.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
επιδείνωσης των εξελίξεων στους πυρηνικούς σταθµούς
Φουκοσίµα κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8173, 8174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ, σ. 8858, 8859.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9390.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9390, 9391, 9531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπερτιµολόγηση των ιατρικών προϊόντων από το ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ, σ.
10849, 10850, 10851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 11151, 11152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων στη χώρα µας.
τόµ. ΙΔ, σ. 11464, 11465.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12148, 12235, 12236, 12237.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12235.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12404, 12405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12860, 12866, 12867.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πανεπιστήµιο της Δυτικής Ελλάδας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13860, 13861,
13862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15682,
15683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενι-

σχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17316, 17317,
17448.
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του κ. Ε.
Σκουλάκη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ε, σ. 3356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7134.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11683.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της λιµνοδεξαµενής Χρυσοσκαλίτισσας στο Νοµό
Χανίων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13855, 13856.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17081.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του θέµατος της δροµολόγησης οχηµαταγωγών πλοίων στο
Νοµό Χανίων. τόµ. K, σ. 17536,17537.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17814.
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική
φαρµάκου του Συστήµατος Υγείας της χώρας µας κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 408, 409, 410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προτάσεις για τη µείωση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 419, 420.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 836, 843, 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1132, 1133, 1138, 1139, 1140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θωράκιση
της κινητής και ακίνητης δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Β,
σ. 1407, 1408, 1409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
κατάργηση των ΔΟΥ Τυρνάβου και της Αγιάς, στο πλαίσιο
του σχεδίου αναδιάταξης των ΔΟΥ κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2074,
2075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωµένων, την εξαίρεση καταβολής ΦΠΑ
κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2348, 2349.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της ΔΟΥ Καρύστου κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3730, 3731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3808, 3809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Πρoϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3192 - 3194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη κατάργηση της ΔΟΥ Κρανιδίου κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση των παραγωγών των λαϊκών αγορών κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
4017, 4018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραγραφή ανείσπρακτων χρεών προς το Δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 4021, 4022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποθέµατα της Ελλάδας σε χρυσό κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4875, 4876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5629, 5630, 5631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5709, 5710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Κτηµατικής Υπηρεσίας Λευκάδος κ.λπ. τόµ. H, σ.
6116, 6117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάµειξη
πετρελαίου κίνησης µε φωτιστικό πετρέλαιο, λάδι µηχανής
ή αντιπαγωτικά για τη λειτουργία µηχανών και οχηµάτων
κατά τη χειµερινή περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. H,
σ. 6118.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7632, 7633, 7634, τόµ. Ι,
σ. 7689, 7692, 7711, 7689, 7692, 7716, 7745, 7747,
7750, 7751, 7752, 7925, 7927, 7928, 7931, 7935, 7937,
7938, 7939, 7941, 7943, 7944.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7692,
11338, 11339.
Οµιλία του επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις
της Κυβέρνησης για νοµοθετική ρύθµιση περί δυνατότητας
καταπολέµησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7834,
7835, 7836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση έκτασης γης στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ.
Ι, σ. 8507,8508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων στα Μουδανιά και τη Βουρβουρού
Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8569, 8570.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας που βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10666, 10667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των εσόδων, τη φορολογική µεταρρύθµιση και το ύψος των
επιπρόσθετων µέτρων. τόµ. ΙΓ, σ. 10906, 10907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καταλογισµό δαπανών σε ΟΤΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 11339, 11340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διαδικασίες επιστροφής του ολυµπιακού ακινήτου στην κυριότητα
του Ελληνικού Δηµοσίου. τόµ. ΙΓ, σ. 11149, 11150, 11151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 11152, 11153.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Ολυµπιακού Ακινήτου στο Ολυµπιακό Χωριό και
την εµπλοκή του στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ.
ΙΓ, σ. 11341, 11342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "αξιοποί-

ηση" της περιοχής της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ, σ. 11343, 11344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των κινήσεων των τραπεζικών καταθέσεων στη χώρα µας.
τόµ. ΙΔ, σ. 11464, 11465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του δηµόσιου πλούτου στη Χαλκιδική. τόµ. ΙΔ, σ.
11934, 11935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρόσθετα
φορολογικά βάρη από την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων
χώρων. τόµ. ΙΔ, σ. 12189, 12190.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12453.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17245-17247,
17352, 17357, 17403.
ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Αναφορά του στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα του κ. Ε. Κουσουρνά, λόγω εκλογής του ως Δηµάρχου
Ρόδου. τόµ. Δ, σ. 3217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3217.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή του
από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω εκλογής του ως Δηµάρχου Ρόδου. τόµ. Ε, σ. 3354.
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 964.

318
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2911-2913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5578.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7688.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12716, 12717, 12718.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14120.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
καταρτιζοµένων και των αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΑµΕΑ Αθηνών (Γαλατσίου) και
την ανεργία στο χώρο των ΑµΕΑ. τόµ. Α, σ. 280, 281.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 479, 480, 489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1047, 1048, 1049, 1107, 1129, 1130,
1138, 1140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1633, 1634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1665, 1666,

1668, 1670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη οικογενειακών ιατρών και ιατρών λοιπών ειδικοτήτων
στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1702, 1703.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3239 - 3241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των παραρτηµάτων του ΙΚΑ Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Δεσκάτης Γρεβενών κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3804, 3805.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των γιατρών του ΙΚΑ. τόµ. Ε, σ. 3881, 3882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις αγροτικές συντάξεις κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
4026,4027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα καταστήµατα της "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε." στη Θεσσαλονίκη κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 4098, 4099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον διαχειριστικό έλεγχο των ασφαλιστικών ταµείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4870, 4871.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4872, 4873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4975,4997, τόµ. Ζ,
σ. 5103, 5140, 5154, 5162, 5163, 5194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Τοπικού Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Θηβών κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5312,5313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αναξιοποίητα κονδύλια για την κατάρτιση των ανέργων κ.λπ. τόµ.
Ζ, σ. 5711, 5712.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5718, 5719, 5720, 5721, 5729-5731, 5732.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους
συµβασιούχους. τόµ. Ζ, σ. 5733, 5736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό για αποµάκρυνση του ΙΚΑ από το Καµατερό κ.λπ. τόµ.
H, σ. 6366, 6367.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη επιτυχόντων στην ΑΤΕ, στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. H, σ. 6368,
6369.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους του εργοστασίου "ΦΙΛΚΕΡΑΜ" στη Θεσσαλονίκη, την ανάκληση της απόφασης διαθεσιµότητάς τους κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή επιδοµάτων ανεργίας κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ κ.λπ.
τόµ. Θ, σ. 7202, 7203.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την άρνηση καταβολής από τον ΟΓΑ εξόδων για εξειδικευµένες εξετάσεις. τόµ.
Θ, σ. 7312, 7313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο εργοστάσιο κατασκευής κουφωµάτων "ΠΛΑΙΣΙΟ" στη Σίνδο του
Νοµού Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7779, 7780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7901,7929,7930.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συναντήσεις ΣΕΠΕ-ΣΕΒ κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8175, 8176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόσληψης των επιτυχόντων της 8Κ/2008 προκήρυξης του
ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8177, 8178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ Καµατερού και Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8435, 8436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
προσλήψεως ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα κέντρα υγείας και στο τοπικό ιατρείο του ΙΚΑ
της περιοχής Κουφαλίων Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Ι, σ.
8566, 8568.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9054, 9055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Άρτας κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9493, 9494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9529, 9530.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9871.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους επαγγελµατίες µε οφειλές προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9871, 9872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπερτιµολόγηση των ιατρικών προϊόντων από το ΙΚΑ. τόµ. ΙΓ, σ.
10850, 10851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Βόλου. τόµ. ΙΓ, σ.
11350, 11351.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11961.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διορισµός του ως
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΕ, σ.
12295, 12296.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12309.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12415 - 12417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12949.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των µικροξενοδόχων από την καταβολή εισφορών προς τον
Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.). τόµ. ΙΣΤ, σ. 13265, 13266.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρνηση
συνταγογράφησης από µη συµβεβληµένους ιατρούς σε βιβλιάρια του ΟΠΑΔ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13898, 13899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώ-

ρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13945, 13967 13969, 13975, 13989, 14012, 14032, 14040, 14041,
14042.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13991, τόµ. ΙΘ, σ. 16714, 16763, 16989.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
φόρων στις ιατρικές επιχειρήσεις για ανείσπρακτα ποσά
του έτους 2010. τόµ. ΙΖ, σ. 14597, 14598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ. τόµ. ΙΖ, σ. 14670,
14671, 14672.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15248-15251, 1525815260.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙΗ, σ. 15258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας για τους ανέργους. τόµ. ΙΘ, σ. 16212,
16213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση από τις συντάξεις Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων. τόµ. ΙΘ, σ. 16751,16752.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16758, 16759,
16760, 16761, 16762, 16763, 16772, 16773, 16774,
16775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16987, 16989, 17010 -17012, 17017, 17054, 17078,
17084, 17085, 17087, 17088.
Αναφορά του στην απόσυρση του άρθρου 1α που αφορά
τη συνταγογράφηση φαρµάκων µε βάση τη δραστική ουσία
των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, από την τροπολογία
µε αριθµό 539/46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
αναδροµικής παρακράτησης κατά τις πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑΔ.
τόµ. ΙΘ, σ. 17111, 17112.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές των αναπηρικών συντάξεων και των επιδοµάτων προς
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. K, σ. 17167, 17168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)από µικροξενοδόχους.
τόµ. K, σ. 17169, 17170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σχέση των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των προγραµµάτων απασχόλησης ανέργων. τόµ. K, σ. 17872, 17873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστα-

320
σία των ασφαλιστικών ταµείων από το πρόγραµµα εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων. τόµ. K, σ. 17874, 17876.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου του Ανάβαλου. τόµ. Α, σ. 278,
279.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των
βαµβακοπαραγωγών για το πράσινο σκουλήκι από τον ΕΛΓΑ και όχι από το ΠΣΕΑ. τόµ. Α, σ. 282, 283, 284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή και τη µεταφορά στον λεγόµενο δεύτερο πυλώνα του
50% των άµεσων ενισχύσεων του καπνού κ.λπ. τόµ. Α, σ.
829.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη χαµηλή τιµή διάθεσης του ελαιολάδου κ.λπ.
τόµ. Β, σ. 1328, 1329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1326,
1327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τελικών τιµών πώλησης των αγροτικών προϊόντων κ.λπ.
τόµ. Β, σ. 1631, 1632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των ζηµιών στο βαµβάκι από τον ΕΛΓΑ κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2175,2176.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2187, 2188,
2196, 2197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
ποιοτικού πριµ στους τευτλοκαλλιεργητές κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2404, 2405, 2406.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των εσπεριδοειδών από το µέτρο 133 του Προγράµµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" για την ενηµέρωση-προώθηση
των προϊόντων. τόµ. Ε, σ. 3883.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών σε υποδοµές, φυτική και ζωική παραγωγή από πρόσφατη κακοκαιρία στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Ε, σ. 3887,
3888.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
ροδακινοπαραγωγών. τόµ. Ε, σ. 3888, 3889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Φράγµατος του Ασωπού κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4567,4568.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών του Νοµού Κιλκίς για ζηµιές που υπέστησαν από έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ.
Ζ, σ. 5308.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5338, 5339, 5340,
5341.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µετεξέλιξη του
Σταθµού Γεωργικής Έρευνας στο Κάτω Τρίτος Λέσβου σε
Ινστιτούτο Έρευνας Βορείου Αιγαίου. τόµ. Ζ, σ.
5822,5823.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7214-7216,
7224, 7225.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7804, 7805, 7806, 7807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκτα-

ση του καθεστώτος της Προστασίας Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) "ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ" στην παραγωγή ελιάς του
Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7832, 7833.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος της συγκοµιδής των τεύτλων στους Νοµούς Κιλκίς και Πέλλας. τόµ. ΙΑ, σ. 8597, 8598.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρήση του όρου
"Μεσογειακή Διατροφή" που υπονοµεύει την ανάδειξη της
κρητικής διατροφής ως διατροφικού προτύπου. τόµ. ΙΑ, σ.
8894, 8895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του Φράγµατος του Τσικαλαριού στη Νάξο κ.λπ. τόµ.
ΙΒ, σ. 9581, 9582.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10924, 10925, 10927.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και διορισµός του ως Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΕ, σ.
12295, 12296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιχορήγηση Καταναλωτικών Οργανώσεων από το ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 13859, 13860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14011.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στο Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. ΙΖ, σ. 14233,14234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ). τόµ. ΙZ, σ. 14962,14963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πληρωµή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοτάξιο Αµβρακίας-Ακτίου. τόµ. ΙZ, σ. 14963,
14964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας από
τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών "Interlingua". τόµ. ΙZ, σ.
14965, 14966.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων µεταναστών µέσω του ΙΚΑ. τόµ. ΙΘ, σ.
16672, 16673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17077, 17081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της Διαιτητικής Απόφασης του Οργανισµού Μεσολάβησης Εργατικών Διαφορών (ΟΜΕΔ) από τους ξενοδόχους
της Κέρκυρας. τόµ. K, σ. 17392, 17393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή επιδόµατος του ΟΑΕΔ στους εργαζόµενους της εταιρείας "Πετζετάκις Α.Ε.". τόµ. K, σ. 17394, 17395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην εταιρεία "Αλυκές Μεσολογγίου Α.Ε.". τόµ. K, σ. 17396, 17397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
διατήρησης των ιατρών και των χώρων υγείας του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας
Σωµατείου
Ελλήνων
Ηθοποιών
(Τ.Α.Σ.Ε.Η.). τόµ. K, σ. 17840, 17841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους της επιχείρησης ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. τόµ. K, σ. 17841,

321
17842, 17843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων της βιοµηχανίας ΑΒΕΞ στην Πάτρα. τόµ. K, σ. 17843, 17844.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση διαγωνισµού για την ανέγερση σχολείου στον Αρχάγγελο Ρόδου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12212, 12214.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12447.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί στα νησιά. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13749, 13750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αλιέων Λέρου, Καλύµνου και
Κω. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15716.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ασφαλιστική Εταιρεία "ΑΣΠΙΣ" κ.λπ. τόµ. Α, σ. 94, 95.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Α, σ.
311, 312, 313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1040-1042, 1116-1118, 1140.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1328,
τόµ. Ι, σ. 7744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη χαµηλή τιµή διάθεσης του ελαιολάδου κ.λπ.
τόµ. Β, σ. 1328, 1329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1655-1658,
1674, 1675, 1676, 1679.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονι-

σµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2082-2084.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2410, 2423.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
αρχαιολόγων από τις περιοριστικές διατάξεις των άρθρων 5
και 6 του Π.Δ. 164/2004 (εικοσιτετράµηνο) κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2444,2445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2476-2478, τόµ. Δ,
σ. 2675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2507, 2508, 2572.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2673, 2674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας τµήµατος υποδοχής στο Γυµνάσιο των Ανωγείων και τη στελέχωση της Μαθητικής Εστίας κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2707, 2708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3083-3085.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νεογνών στο Νοσοκοµείο Χανίων
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4100.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4114, 4115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4847, 4848.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. ΣΤ, σ.
4979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4979, τόµ. Ζ, σ.
5147, 5206.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4982,
4983, τόµ. ΙΕ, σ. 12646.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5724, 5725.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους
συµβασιούχους. τόµ. Ζ, σ. 5734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αύξησης του προϋπολογισµού του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κ.λπ. τόµ. H, σ. 6522.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σε
θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας" και β)
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας, σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και
την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του". τόµ. H, σ. 6568.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
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για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης, για την Πρόληψη και τον έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην
Αθήνα, Ελλάδα" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της
Υγείας και της Ιατρικής". τόµ. H, σ. 6533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου "ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ". τόµ. Θ, σ. 7031,7032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7745,7746.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7785, 7786, 7787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόσληψης των επιτυχόντων της 8Κ/2008 προκήρυξης του
ΑΣΕΠ στο ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8176, 8177, 8178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του εγκεκριµένου master plan Λινοπεραµάτων κ.λπ.
τόµ. ΙΑ, σ. 8739, 8740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
πρόσληψης του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου κ.λπ. τόµ. ΙΑ,
σ. 9050, 9051, 9052.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο
Νοµπελίστας Ερευνητής κ. James D. Watson και στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Υπουργών και καταδίκη αυτών.
τόµ. ΙΑ, σ. 9195, 9196.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11114.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "αξιοποίηση" της περιοχής της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών Ηρακλείου. τόµ. ΙΓ, σ. 11342, 11343, 11344.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 11950.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11950-11952,
11973.
Δήλωσή του ότι δεν θα συµµετάσχουν, την Τετάρτη 15/6,
στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, λόγω των απεργιακών
κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΔ, σ. 12101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12101-12103, 12211, 12212,
12242.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12211, 12243.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12635-12637, 12646,
12657, 12658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12754.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
των ερευνητικών κέντρων της χώρας µας. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13489, 13490.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13556.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
λειτουργία των κέντρων ειδικής αγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13756.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13900, 13901, 13912, 13913, 13921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13958 - 13960,
13989, 13998-14000, 14038.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15680.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16768, 16769,
16773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16995, 16996, 17018, 17068, 17086.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17051.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17137,17138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ναυάγια
µε τοξικά-πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο. τόµ. K, σ.
17848, 17849.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του κ. Α.
Κατσιφάρα, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ε, σ. 3356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5135.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5261.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5584.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής

323
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5915.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7124.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7559.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7593.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 80928094.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8390, 8391.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8960.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9799.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10598.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10720, 10806.
Αναφορά της στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10806.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11024.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11681-11683.

Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12387.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13683.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13965.
Οµιλία της επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14090.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14842,14843.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15703.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
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Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15850.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16034.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16304,
16305.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16613, 16694, 16695.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17004.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17808-17810.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2137, 2153.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάµειξη
πετρελαίου κίνησης µε φωτιστικό πετρέλαιο, λάδι µηχανής
ή αντιπαγωτικά για τη λειτουργία µηχανών και οχηµάτων
κατά τη χειµερινή περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα κ.λπ. τόµ. H,
σ. 6117, 6118.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6958.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7214.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυ-

πουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12427.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12427.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13271.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13986.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16629.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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". τόµ. Α, σ. 560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12817, 12818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των τιµών των διοδίων στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 13752,13753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σήµανση
και την προώθηση ελληνικών προϊόντων. τόµ. K, σ. 17533.
Λ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Διορισµός του ως Υπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΙΕ, σ.
12295.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12462, 12463.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
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της τιµής του ελαιολάδου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2338, 2339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περάτωση των εργασιών του οδικού τµήµατος Παραδείσια-Τσακώνα της Ολυµπίας Οδού κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2448, 2449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου κατασκευής του οδικού τµήµατος Παραδείσια-Τσακώνα στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7827,
7828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το στρατόπεδο "Παπαφλέσσα" στην Καλαµάτα. τόµ. IH, σ. 16090,
16091, 16092.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 140, 147, 149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις." τόµ. Α, σ. 151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
οικοδοµικής άδειας στο Πόρτο Καρράς για την κατασκευή
πολυτελών κατοικιών κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2771, 2772.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16346,
16347.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 39, 140,
146, 147, 148, 149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
µετατροπής της Λιµενοβιοµηχανικής Ζώνης ΔραπετσώναςΚερατσινίου σε πάρκο πρασίνου, την ελεύθερη πρόσβαση
των πολιτών στη θάλασσα κ.λπ. τόµ. Α, σ. 792, 793.
Αναφορά του στη διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. τόµ. Β, σ. 904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 904, 906,
970, 971, 972, 973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1051, 1052, 1053, 1133, 1137, 1138,
1140.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1067.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1137, τόµ. Γ,
σ. 2416, 2417, 2526, 2533, 2534, τόµ. ΙΒ, σ. 9922, τόµ.
ΙΓ, σ. 11362, 11363, τόµ. ΙΖ, σ. 14896, 14974, 14980,
15125, τόµ. Κ, σ. 17410, 17411, 17412, 17413.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτά-

σεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1172.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β, σ. 1288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1305, 1306, 1361, 1362, 1363, 1376,
1377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2343, 2344.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2416, 2417,
2426, 2427.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2487, 2491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2487, 2491, 2527,
2528, 2577.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2529,
τόµ. ΣΤ, σ. 4542, 4543, τόµ. ΙΒ, σ. 9921, 9922, τόµ. ΙΕ, σ.
12753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2908,2909,2910,2911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 3736, 3738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές αποζηµιώσεις, την παρέµβαση της χώρας µας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3806, 3807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3954-3956,
4048, 4049, 4050.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και το πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4481, 4540, 4543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4490, 4491, 4542.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηλώσεις
περί αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4517, 4518.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη. τόµ. ΣΤ, σ. 4541.
Αναφορά του στην τροπολογία την οποία κατέθεσε η Νέα
Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4661, 4707,
4708, 4713.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4661,
4713, 4716, τόµ. Ζ, σ. 5207, 5499, 5662, 5679, τόµ. Η, σ.
6622, 6623, τόµ. Ι, σ. 7692, 7716, 7717, 7901, 7902, τόµ.
ΙΑ, σ. 9376, 9498, τόµ. ΙΓ, σ. 10596, 11267, 11361,
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11362, 11363, τόµ. ΙΕ, σ. 12715, 12716, 12751, 12753,
12810, 12937, τόµ. ΙΣΤ, σ. 13913, 14097, τόµ. ΙΖ, σ.
14819, τόµ. ΙΗ, σ. 15732, 16101, 16114, τόµ. ΙΘ, σ.
16987, 17019, 17020, τόµ. Κ, σ. 17402, 17403, 17413,
18006, 18013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4683.
Αναφορά του στην εξέγερση του Αιγυπτιακού λαού. τόµ.
ΣΤ, σ. 4683, 4685.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4707,
4708, 4713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4707,
4708, 4713, 4716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4762.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4762, 4766.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. ΣΤ, σ.
4983, 4996, τόµ. Ι, σ. 8355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4983, 4996, 4997,
4998, τόµ. Ζ, σ. 5121, 5186, 5187, 5207, 5208.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών. τόµ. ΣΤ, σ. 4996.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5149, 5152, 5153, 5167, 5168, 5186.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5377, 5378, 5495, 5496, 5499,
5500.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5378.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5551, 5641, 5661, 5662, 5679.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5661.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
της Εθνικής Τράπεζας για συγχώνευση µε την Alpha Bank
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6125, 6126.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. H, σ. 6379, 6380, 6383, 6384.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για

ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6433.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6434, 6478, 6479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδιάρθωση-ιδιωτικοποίηση τραπεζών, την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων τραπεζοϋπαλλήλων κ.λπ. τόµ. H, σ. 6625,
6626.
Αναφορά του στην πυρηνική τραγωδία που εξελίσσεται
στην Ιαπωνία και στην πρόθεση της Τουρκίας για δηµιουργία πυρηνικών σταθµών. τόµ. Θ, σ. 7615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7615, 7616, 7635, τόµ. Ι,
σ. 7692, 7716, 7718, 7738, 7902, 7919, 7920, 7931,
7941.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7845,
7846, 7847, 7858, 7859, 7860.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της ΟΛΜΕ. τόµ. Ι, σ. 7845, 7846, 7858, 7860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8353, 8356, 8357, 8358, 8367, 8368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8419, 8420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων στα Μουδανιά και τη Βουρβουρού
Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8568, 8569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8661, 8662, 8682, 8683, 8687,
8759, 8760.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8815,
8816, 8821, 8822.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9265.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9387, 9422.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9387, 9422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατά-
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ξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9387, 9388, 9389, 9422, 9423, 9430,
9432, 9433, 9498, 9525, 9526.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9430.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9919, 9920, 9922.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Νοµοθετική κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ), που αφορά στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του
Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε
την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ", β) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’ αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (ΤLP -Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση Albacete της Ισπανίας, και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης", γ) "Κύρωση της Διευθέτησης µεταξύ των Μελών της Συνεργασίας HELIOS II και του Γενικού
Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την
Κοινή Ασφάλεια σχετικά µε την Διάθεση Απεικονίσεων HELIOS II στην ΕΕ". τόµ. ΙΒ, σ. 9920.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: α)"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ", γ)"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Αρµενίας" δ)"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν" ε)"Κύρωση της Αεροπορικής
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων", στ)"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του
Βιετνάµ". τόµ. ΙΒ, σ. 10270.

Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10578.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10578,
10596, 10604.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10869.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11103, 11104, 11105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11267, 11296.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11296, 11369.
Αναφορά του στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11296.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ, σ. 11362,
11363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11688, 11689,
11692, 11713, 11714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του δηµόσιου πλούτου στη Χαλκιδική. τόµ. ΙΔ, σ.
11933, 11934.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 11970.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11970.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12339, 12408.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12408.
Αναφορά του επί της δήλωσης του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Π. Λαφαζάνη ότι θεωρούν απαράδεκτο να συνεδριάζει η
Ολοµέλεια της Βουλής, ηµέρα γενικής απεργίας (27η Ιουνίου) και στάσης των εργαζοµένων της Βουλής. τόµ. ΙΕ, σ.
12716.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12718,
12720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Με-
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σοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12753, 12849, 12850.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12849, 12850, 12851, 12875.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό, κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12938, 12939, 12971, 12972, 13002.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13122.
Αναφορά του στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ, σ. 13125, 13126.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13598, 13599.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13908, 13909, 13919, 13921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13975, 13976,
13977, 13978, 14039.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14005.
Αναφορά του στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της
χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14022.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14039.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από

τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14100 - 14102.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2011, στις Βρυξέλλες. τόµ. ΙΖ, σ.
14556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14556, 14568,
14635, 14637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14819, 14896, 14898, 14980, 15125,
15126, 15132.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη
και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. ΙΖ, σ. 14824.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙZ, σ. 15125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15732,
15733.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν πρέπει ή
όχι να διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία ύστερα από την
απόσυρση της αίτησης ψηφοφορίας από τους Βουλευτές
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΙΗ, σ. 15733.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
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ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15856,15857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16046,16047, 16048, 16070,16071.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της COTE
D’ ΙVOIRE (Ακτή Ελεφαντοστού), αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ετέρου", β) "Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας ενόψει Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ενός,
και του µέρους "Κεντρική Αφρική", αφ’ ετέρου" και γ)"Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των Κρατών Cariforum, αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ετέρου, µε τις
συνηµµένες σε αυτήν Τελική Πράξη και Κοινές Δηλώσεις".
τόµ. IH, σ. 16051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16114,
16178, 16179, τόµ. ΙΘ, σ. 16316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16645, 16646, 16647,
16716, 16717, 16719.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους
δηµόσιους υπάλληλους. τόµ. ΙΘ, σ. 16646.
Αναφορά του στην επιστολή εννέα (9) Βουλευτών του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, οι οποίοι τάσσονται κατά της εργασιακής εφεδρείας. τόµ. ΙΘ, σ. 16716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ.
16987, 17017, 17019, 17079, 17080, 17087, 17088,
17089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17260, 17338,
17339, 17402, 17403, 17406, 17410, 17411, 17412,
17413, 17435, 17436.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18005, 18007 18009, 18019, 18022, 18023.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δα-

σικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 43, 142,
143, 144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ), το σύστηµα
σηµατοδότησής της κ.λπ. τόµ. Α, σ. 348, 349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1044, 1121.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1281.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β, σ. 1288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα επαρκούς ενηµέρωσης και επαρκών µέτρων προφύλαξης για τον ιό του HIV/AIDS στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β,
σ. 1412, 1413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2021.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου χορήγησης φαρµάκου σκευασµάτων υψηλού κόστους.
τόµ. Γ, σ. 2224, 2225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ειδική εισφορά των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2777,2778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3010.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3990, 4056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης χρωµίου στην περιοχή
Σιντριβάνι στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4083, 4084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Μουσείου Θεόφιλου στην Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4569,4570.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4988, 4989, 4990,
τόµ. Ζ, σ. 5201, 5202.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5382, 5511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6692, 6970.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7119,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13656, 13657, τόµ. ΙΗ, σ. 16116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7119, 7133.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7597, τόµ. Ι, σ. 7724.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. Ι, σ.
8402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία µεγάλης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε καύση φυσικού αερίου στην περιοχή της Χαλυβουργικής κ.λπ. τόµ. Ι, σ.
8511,8512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8664.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10702, 10821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11288,11289.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατανάλωση αλκοόλ από µαθητές. τόµ. ΙΔ, σ. 11605, 11606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11677.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργα-

σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12106, 12150, 12151, 12226.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12150.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12226.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12440.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12440.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12758.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13552.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13964, 14001,
14002.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το πάγωµα των χρεών
µέχρι την καταβολή της σύνταξης, σε αυτούς που πρόκειται
να συνταξιοδοτηθούν. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13942, 13943, 13944.
Αναφορά του στην 20ή Ιουλίου, ηµέρα εισβολής του "Αττίλα" στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15150.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15246,15256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15409,
15778, 15779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειο-
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δότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16116,
16179, τόµ. ΙΘ, σ. 16329.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα αυξηµένα κρούσµατα θνησιµότητας στα επιβαρυµένα περιβαλλοντικά Οινόφυτα Βοιωτίας. τόµ. ΙΘ, σ. 16273,16274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας
- Θήβας. τόµ. ΙΘ, σ. 16747,16748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16879, 16880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16999, 17069, 17070.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας του νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. τόµ.
K, σ. 17998, 17999, 18000.
ΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5585.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9393.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής
των Κοινοτήτων του Ηνωµένου Βασιλείου κ. John Bercow.
τόµ. ΙΓ, σ. 11271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11271-11273, 11302, 11355-11357, 11381.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 11295,
11302, 11355.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12311.

Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12312.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13777,13778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14836, 15143.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17485,17504.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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". τόµ. Α, σ. 560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2975, 2976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3938.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5325, 5326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την ίδρυση της ΕΠΑ (Εταιρία Παροχής Αερίου) Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τις
Σέρρες κ.λπ. τόµ. H, σ. 6621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) -Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10990.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12365.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12365.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13496, 13510.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθρά-
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κων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15698.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16341,
16342.
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6976.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από
την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής
Φλώρινας. τόµ. ΙΔ, σ. 12099 - 12100.
ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3129,3130.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6487.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12407.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14819, 14821, 14909, 14910, 14914,
14915, 15157, 15158.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 14910.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Νοσοκοµείου Μολάων κ.λπ. τόµ. Α, σ. 229, 230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση του ΕΣΥ από την δωρεάν περίθαλψη πα-

ράνοµων µεταναστών κ.λπ. τόµ. Α, σ. 303, 304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις παραδόσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και υγειονοµικού υλικού στα νοσοκοµεία κ.λπ. τόµ. Α, σ. 331, 332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1668, 1670,
1671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2017, 2019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των παλιών κτηρίων του Νοσοκοµείου Καβάλας κ.λπ.
τόµ. Γ, σ. 2395, 2396, 2397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3050-3053.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4108-4111, 4114.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα εξοικονόµησης δαπανών στον τοµέα της Υγείας. τόµ. ΣΤ, σ. 4396,
4397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της πτέρυγας των Χανσενικών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων "Αγία Βαρβάρα". κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4519,4521.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε πειθαρχική δίωξη σε
βάρος πνευµονολόγου στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
τόµ. ΣΤ, σ. 4624, 4625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4962, 4971,4975,
4979, 4981, 4982, 4984, 4992, 4994, 4996, 4997, 4998,
5006, 5007, τόµ. Ζ, σ. 5098, 5104, 5109, 5110, 5112,
5113, 5118, 5119, 5182, 5183, 5184, 5186, 5195, 5198,
5208.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4982.
Αναφορά του στην παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από το τουρκικό πολεµικό πλοίο "Μπόντρουµ". τόµ.
ΣΤ, σ. 5004.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5150.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πρωτοβάθµια υγεία κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεά από το ίδρυµα Νιάρχου στο πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο Λάρισας. τόµ. Ζ, σ. 5625, 5626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπερτιµολογήσεις στον τοµέα της υγείας. τόµ. Θ, σ. 7193, 7194,
7195.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την χρηµα-
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τοδότηση ιδρυµάτων προνοιακού χαρακτήρα στα πλαίσια
του "Καλλικράτη" κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7195, 7196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου. τόµ. Θ,
σ. 7197, 7198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα για την µη παροχή ιατρικής βοήθειας στους µετανάστες απεργούς πείνας εντός νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Θ, σ.
7250, 7252.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του νόµου για τις µεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων οστών και
οργάνων σώµατος κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7253.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ.
ΙΑ, σ. 8847, 8848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή των κρατικών δαπανών και παροχών υπηρεσιών υγείας πρόνοιας, τις συνέπειες στους ασθενείς, γιατρούς, φαρµακοποιούς κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8849, 8850.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική
ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό
τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία
"ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ, σ. 9282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβεβληµένων γιατρών µε τα
ασφαλιστικά ταµεία. τόµ. ΙΓ, σ. 11143, 11144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιολόγηση του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ, σ.
11144, 11145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12093-12095, 12096
12098, 12108, 12109, 12110, 12112-12114, 12115,
12116, 12121, 12134, 12135, 12136, 12138, 12140,
12142, 12147, 12148, 12155, 12197, 12198, 1219912209, 12214, 12215, 12222, 12228, 12231, 12238,
12245, 12247, 12248, 12251.
Αναφορά του στην αύξηση των κρουσµάτων της νόσου
του AIDS και στους λόγους αύξησης αυτών. τόµ. ΙΔ, σ.
12096.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12112.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12143, 12155.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12222, 12233,
12234, 12245.

Αναφορά του στη δήλωση παραίτησης του Βουλευτή κ. Ε.
Νασιώκα. τόµ. ΙΔ, σ. 12228, 12231.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12455.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12455, 12456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12822.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό, κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12998, 12999, 13002, 13003.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των αρµοδιοτήτων του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ). τόµ. ΙΣΤ, σ. 14167,
14169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές σε δηµόσιους φορείς πρόληψης, χρήσης, απεξάρτησης
και επανένταξης των χρηστών. τόµ. ΙΘ, σ. 16662,16663.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποτροπή της διακοπής της λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας
και την ανάγκη συνέχισης της χρηµατοδότησής τους. τόµ.
ΙΘ, σ. 16664,16665.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προγράµµατα χορήγησης υποκατάστατων στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. ΙΘ, σ. 16666,
16667, 16668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας. τόµ. ΙΘ, σ.
16739,16741,16742.
Αναφορά του στις δηλώσεις του, σχετικά µε τους δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. ΙΘ, σ. 16739, 16741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Τµήµατος Ινοκυστικής του
Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΘ, σ. 16743,
16744.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση των πολιτών για τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. ΙΘ, σ.
17036,17037,17038.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17121, 17128,
17129, 17130, 17131, 17132, 17133, 17141, 17142,
17143, 17144, 17145, 17146.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων από
την πολιτεία για την αντιµετώπιση κρουσµάτων ελονοσίας
στον Δήµο Ευρώτα του Νοµού Λακωνίας. τόµ. K, σ.
17552,17553.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2979, 2980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4696.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Α-
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νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών στην περιοχή του Μαινάλου του Νοµού Αρκαδίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8508,8509.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ.
9250,9251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9756.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11422,
11423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ.
15668,15669.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της παράδοσης των σχολικών βιβλίων. τόµ. K, σ.
17471,17472.
Μ
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3046.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5348-5350, 5479, 5480, 5518,
5519.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5480,
τόµ. ΙΖ, σ. 15132.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7706.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12445.

Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12737.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12873,
12874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16191.
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµόπληκτων οικογενειών της Δραπετσώνας
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
του έργου του φράγµατος των Αχυρών του Δήµου Μεδεώνος κ.λπ. τόµ. Α, σ. 182, 183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαπλάτυνση της λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ), το σύστηµα
σηµατοδότησής της κ.λπ. τόµ. Α, σ. 349.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β, σ. 1215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1708, 1709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της επαρχιακής οδού Καρδιάς-Τριλόφου-Μηχανιώνας στο Δ.Δ. Τριλόφου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2072, 2073.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος κατασκευής σχολικών κτηρίων κ.λπ.
τόµ. Γ, σ. 2131, 2132.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Αεροδρόµιο της Ανδραβίδας κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2133, 2134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση των εργασιών για την αποπεράτωση του έργου των λαϊκών πολυκατοικιών του Δήµου Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2346, 2347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση διαγωνισµού για την ανέγερση σχολείου στον Αρχάγγελο Ρόδου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2403.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
των διοδίων, τη δηµιουργία νέων σταθµών κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2446,2447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περάτωση των εργασιών του οδικού τµήµατος Παραδείσια-Τσακώνα της Ολυµπίας Οδού κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2448,2449.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή ανισόπεδου κόµβου στο Βελεστίνο κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2699, 2700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράδοση των δηµόσιων έργων σε ανώνυµες εταιρείες και την απαξίωση των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Δ, σ.
2775,2776.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του βορείου οδικού άξονα Κρήτης κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3739, 3740.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κίνηµα
πολιτών κατά της πληρωµής των διοδίων κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3810, 3811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή εκτέλεση του έργου του αυτοκινητόδροµου "Ολυµπία Οδός" κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3812, 3813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
στις υποδοµές σχολείων της Σαλαµίνας κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3854.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των δηµοσίων έργων στο Νοµό Φθιώτιδας. τόµ. ΣΤ, σ.
4627, 4628, 4629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Περιφερειακού δρόµου του Βόλου. τόµ. Ζ, σ.
5631, 5632.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανέγερση νέων
κτηρίων για τη στέγαση των Ειδικών Σχολείων και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ζ, σ.
5817,5818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το οδικό δίκτυο στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6123, 6124.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στέγασης των σχολικών µονάδων
στην Πιερία κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7246, 7247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της κατασκευής της Ιόνιας Οδού κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7248,
7249, 7250.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε εκκρεµούσες οφειλές
25 εκατοµµυρίων ευρώ για τους σεισµόπληκτους της Αχαΐας. τόµ. Θ, σ. 7309, 7310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7781, 7782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7786, 7787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου κατασκευής του οδικού τµήµατος Παραδείσια-Τσακώνα στο Νοµό Μεσσηνίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7827,
7828, 7829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, την αποπεράτωση των εργασιών της Ιονίας Οδού και
της Οδού Αµβρακίας - Ακτίου κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8505,8506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον καταλογισµό ευθυνών και ανάγκη άµεσης καταβολής αποζηµιώσεων στο Σαράντι Βοιωτίας λόγω διαρροής του καναλιού του
Μόρνου κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8735, 8736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα διόδια της
Περιφέρειας Αττικής κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9039, 9040.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9225, 9226, 9227, 9228,
9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο οδικό κύκλωµα Πηλίου. τόµ.
ΙΑ, σ. 9479.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντι-

πληµµυρική προστασία του ποταµού Έβρου. τόµ. ΙΑ, σ.
9477, 9478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη δηµοπράτηση του έργου κατασκευής νέου αεροσταθµού, πύργου ελέγχου και περιβάλλοντα χώρου στο Αεροδρόµιο Χανίων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9480, 9481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου άρδευσης-ύδρευσης της περιοχής Κάτω Βάλτου Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9585,9586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
υλοποίησης του έργου της Σήραγγας της Κλεισούρας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9587,9588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου του οδικού άξονα παράκαµψης των Θηβών.
τόµ. ΙΓ, σ. 10846, 10847.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ. τόµ. ΙΓ, σ. 11198, 11199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαγγελία λειτουργίας της εταιρείας "Υποδοµές Κρήτης ΑΕ". τόµ.
ΙΓ, σ. 11407, 11408, 11409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κόµβο
Σκοτίνας στην Πιερία. τόµ. ΙΓ, σ. 11409, 11410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. ΙΔ, σ. 11939, 11940,
11941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί στα νησιά. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13749,13750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13751,13752.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των τιµών των διοδίων στα Εθνικά Οδικά Δίκτυα. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 13752,13753.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13754,13755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων περί στάσεων του Προαστιακού στο
Νοµό Πιερίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13891, 13892.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις διακοσίων εβδοµήντα ενός εργαζοµένων από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Εταιρεία Λειτουργίας ΑΕ. τόµ. ΙΖ, σ. 14231,14232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Εµπορευµατικού Κέντρου στη Στυλίδα. τόµ. ΙΖ, σ.
14605, 14606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των έργων υποδοµών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΙΖ, σ.
14701, 14702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση του κλάδου των ταξί. τόµ. ΙΖ, σ. 14703, 14704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων χάραξης και επισκευής του οδικού δικτύου
του
νοµού
Ευβοίας.
τόµ.
ΙΗ,
σ.
15238,15239,15240,15241.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών στο νοµό Χανίων. τόµ. ΙΘ,
σ. 16747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας
- Θήβας. τόµ. ΙΘ, σ. 16748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ποινικές
και διοικητικές διώξεις σε βάρος των απεργών ταξί. τόµ.
ΙΘ, σ. 17117,17118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατα-
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σκευή αυτοκινητοδρόµων µε συµβάσεις παραχώρησης.
τόµ. K, σ. 17175,17176,17177.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση από τον
ΟΣΚ της χρηµατοδότησης των εργασιών στο 2ο Δηµοτικό
Σχολείο της Σπάρτης. τόµ. K, σ. 17221,17222.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. τόµ. K, σ. 17223,17224.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στις
συµβάσεις παραχώρησης δηµοσίων έργων. τόµ. K, σ.
17555,17556,17557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της σιδηροδροµικής σύνδεσης ΘεσσαλονίκηςΦλώρινας. τόµ. K, σ. 17845,17846.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στην ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική ΑΕ. τόµ. K, σ. 17994, 17995.
ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
του έργου του φράγµατος των Αχυρών του Δήµου Μεδεώνος κ.λπ. τόµ. Α, σ. 182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2493, 2494, 2563,
2564.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2563,
τόµ. Ι, σ. 7902, 7920.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
(ΚΑΦΚΑ) Αµφιλοχίας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ.
τόµ. Δ, σ. 2705, 2706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2989, 2990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εγγειοβελτιωτικό έργο κατασκευής του φράγµατος Αχυρών κ.λπ.
τόµ. Ζ, σ. 5229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5505, 5506, 5507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5558.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5559.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6436.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7595, τόµ. Ι, σ. 7729,
7751, 7902-7904, 7920.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση έκτασης γης στο Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ.
Ι, σ. 8507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
των αναγκών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου κ.λπ. τόµ.
ΙΑ, σ. 8847.
Αναφορά του στη µη λειτουργία του "Γραφείου του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή". τόµ. ΙΑ, σ. 9376.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9376, 9377, 9411, 9412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου άρδευσης-ύδρευσης της περιοχής Κάτω Βάλτου Αµφιλοχίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9584,9585.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10585.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. ΙΖ, σ. 14692, 14693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17319, 17321.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και στην Πάτρα κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 299, 300, 301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων λιγνίτη, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 305, 306, 307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) κ.λπ. τόµ. Β,
σ. 1330, 1331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κοιτάσµατα πετρελαίου στο Ιόνιο Πέλαγος κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1753,
1754.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2135.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2135, 2143-2146, 2153-2155.
Αναφορά του στην Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία. τόµ. Γ, σ. 2143.
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Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ήπειρο.
τόµ. Γ, σ. 2218, 2219.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
των ποσοτήτων πετρελαίου στον Πρίνο κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2704, 2705.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
των επενδύσεων των αγροτών της Κρήτης σε φωτοβολταϊκά
συστήµατα κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2709, 2710.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 33823384, 3390, 3391, 3399, 3400, 3402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τιµολογίων της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3746, 3747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική της ΔΕΗ κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3852,3853.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επιβάρυνση των
αγροτών από τα τιµολόγια της ΔΕΗ. τόµ. Ε, σ. 3884, 3885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακατανοµή των ποσοτήτων για την παραγωγή βιοντίζελ κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 4093, 4094.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µελέτες
που διενεργήθηκαν για τις ενεργειακές πηγές της Ελλάδας.
τόµ. ΣΤ, σ. 4521,4522,4523,4524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του Δήµου Περάµατος στις ετήσιες επιδοτήσεις για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4852, 4853.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις αιτήσεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που υπέβαλλαν οι αγρότες.
τόµ. Ζ, σ. 5421, 5422.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ασκούµενη πολιτική στην εµπορία πετρελαιοειδών. τόµ. Ζ, σ. 5423, 5424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µαταίωση της κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. H, σ. 6518,6519.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
των προβλεπόµενων ρυθµίσεων του ν. 3851/2010 για την
κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σταθµών επαγγελµατιών αγροτών κ.λπ.
τόµ. H, σ. 6520,6521.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την ίδρυση της ΕΠΑ (Εταιρία Παροχής Αερίου) Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τις
Σέρρες κ.λπ. τόµ. H, σ. 6621, 6622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
επιδείνωσης των εξελίξεων στους πυρηνικούς σταθµούς
Φουκοσίµα κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8173, 8174.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις αιτήσεις για τις
προσωρινές άδειες των Ενεργειακών Επιθεωρητών. τόµ. Ι,
σ. 8201, 8202.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία µεγάλης µονάδας ηλεκτροπαραγωγής µε καύση φυσικού αερίου στην περιοχή της Χαλυβουργικής κ.λπ. τόµ. Ι, σ.
8511,,8512.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ηλεκτροδότηση
των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΑ, σ. 8896,8897.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική
ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστο-

λου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από
15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό
τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία
"ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ, σ. 9281.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον Όµιλο
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9877, 9878.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προώθηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την εξόρυξη χρυσού και
άλλων µεταλλευµάτων. τόµ. ΙΓ, σ. 11153, 11154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα. τόµ.
ΙΓ, σ. 11345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. ΙΓ, σ. 11348, 11349.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξάρθρωση των κυκλωµάτων νοθείας στα καύσιµα. τόµ. ΙΔ, σ.
11941, 11942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών φωτοβολταϊκών στο Νοµό Λακωνίας. τόµ. ΙΔ, σ.
12009, 12010, 12011.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13562, 13563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου στο ζήτηµα του Αχελώου και των λιγνιτικών
κοιτασµάτων της επαρχίας Ελασσόνας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13892,
13894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΣΤ,
σ. 13894, 13895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απορρύπανση και την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του
βοιωτικού Ασωπού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14159, 14160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση και τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου της χώρας. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 14161, 14162.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Πηνειού ποταµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14201,14202.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση ποσοστού ωφέλειας 1,7% της αξίας παραγόµενης ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στους ενδιαφερόµενους
Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΖ, σ. 14228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14562, 14563,
14564, 14566, 14614, 14618, 14619, 14627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των γεωθερµικών κοιτασµάτων στην περιοχή της
Φθιώτιδας. τόµ. ΙΖ, σ. 14607, 14608.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που προέκυψαν στην περιοχή του Πλαταµώνα από την
υλοποίηση των έργων υποδοµών. τόµ. ΙΖ, σ. 14698,
14699.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (IRENA)" τόµ. ΙΘ, σ. 16909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στις εργολαβίες της ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ, σ. 17119,17120.
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πληµµυρικά φαινόµενα στην περιοχή της Βόχας του Νοµού Κορινθίας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 307, 308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2974.
Αναφορά του για το δηµοσίευµα του WikiLeaks, µέσω
της βρετανικής εφηµερίδας "Guardian". τόµ. Ε, σ. 3466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5855,
5891.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7125.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού και υλικών στο Νοσοκοµείο Κορίνθου και στο Κέντρο
Υγείας Κιάτου. τόµ. Θ, σ. 7310, 7311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8951.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας που βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10709.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της

προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13095 13098.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ) κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 241, 242.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 352.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών όλο το χρόνο κ.λπ.
τόµ. Α, σ. 790, 791, 792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1538-1540, 1575, 1609,
1610.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2916-2918.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων εξαιτίας του
κόστους παραγωγής κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5315,5316.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
της Αγροτικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6528,6529.
Αναφορά της στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας. τόµ. H, σ. 6672.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6672, 6674, 6927,
6941, 6978.
Αναφορά της στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6978.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7789, 7802, 7805.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή από τους αγρότες της ειδικής υπέρ του ΕΛΓΑ ασφαλιστικής εισφοράς. τόµ. ΙΓ, σ. 10852, 10853.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10861.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12390.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). τόµ. ΙΣΤ, σ. 13894, 13895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας". τόµ. ΙΗ, σ. 15423.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέ-
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τησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", β)"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης
στη Διευθέτηση Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement No 1 (ERG No 1) στο Μνηµόνιο Κατανόησης
EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Fursvarets Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον
καθορισµό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES) για τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα" και
γ)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας
και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου
Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE)
σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια,
Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)". τόµ. ΙΗ,
σ. 15445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 1612316125, τόµ. ΙΘ, σ. 16298,16299, 16336, 16347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16642, 16643, 16713,
16714, 16715.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τα-

µείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17433.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1983.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση των εργασιών για την αποπεράτωση του έργου των λαϊκών πολυκατοικιών του Δήµου Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2345, 2346, 2347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 4047,4048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4672.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
αγροτικού ιατρού στον Κάλαµο της Λευκάδας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4845, 4846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5379.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5568, 5569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5569.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Κτηµατικής Υπηρεσίας Λευκάδος κ.λπ. τόµ. H, σ.
6116.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6695, τόµ. Θ, σ.
6947, 6948.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7628, 7629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτι-
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κών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7628, 7629, τόµ. Ι, σ.
7731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας πυρηνελαιουργείου στη
Βασιλική Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
από τον ΕΟΤ ειδικού σήµατος λειτουργίας σε τουριστικές επιχειρήσεις µε πολεοδοµικές υπερβάσεις που τακτοποιήθηκαν µε το ν.3843/2010 κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8724, 8725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10727.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11702.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12370.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13764,
13786.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγκρότηση των επιτροπών καθορισµού αιγιαλού και παραλίας. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 14205,14206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16155, τόµ.
ΙΘ, σ. 16321.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ναυτεργατικά δικαιώµατα κ.λπ. τόµ. H, σ. 6530,6531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17256.

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου Βελεστίνου κ.λπ. τόµ. Α, σ.
414, 415.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγγραφή
των κονδυλίων για τους Μεσογειακούς Αγώνες στον προϋπολογισµό του 2011 κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1469, 1470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1987.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις ιατροφαρµακευτικού υλικού στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. τόµ. Γ,
σ. 2223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διευκόλυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δάνεια προς το
ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2349, 2350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2498, 2565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2918, 2919, 2920.
Επιστολή του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Ε, σ.
3477.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δανεισµό
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πληρωµή αιρετών κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 4019, 4020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4471-4473, 4531.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και το πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 47454747, 4799, 4800, 4812.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4986,4987.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5354-5356, 5483, 5520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολό-
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γητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5592, 5593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Περιφερειακού δρόµου του Βόλου. τόµ. Ζ, σ.
5631, 5632.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5774, 5788.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. H, σ. 6379.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7589-7591, τόµ. Ι, σ. 7744,
7745, 7922, 7923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
φαρµάκων στην ελληνική αγορά κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8441,
8442, 8443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9365-9367, 9402 - 9404, 9429, 9505,
9536.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9429.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο οδικό κύκλωµα Πηλίου. τόµ.
ΙΑ, σ. 9478, 9479.
Αναφορά του στη διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9505.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη βασικών
χειρουργικών υλικών από το Νοσοκοµείο Βόλου. τόµ. ΙΓ,
σ. 11201, 11202, 11203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Βόλου. τόµ. ΙΓ, σ.
11349, 11350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12727-12729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13768,13769, 13788.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών,
Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14831-14833, 14911, 14912,
14971-14973, 15155.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία κάµπινγκ στην περιοχή της Σκιάθου. τόµ. ΙZ, σ. 14956.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15944, 15964, 15965.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) από µικροξενοδόχους.
τόµ. K, σ. 17169,17170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17446.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Α, σ. 202, τόµ. Γ, σ. 2190, τόµ. Ζ, σ. 5149, 5150,
5151, 5164, 5165, 5166.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2732-2734, 2874, 2875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4456, 4459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου για αποζηµίωση του Ελληνικού Κράτους από τη "SIEMENS" κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5304, 5305, 5306, 5307.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. H, σ. 6632.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία στην Κερατέα κ.λπ. τόµ. H, σ. 6632, 6633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8954.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9264,
9265, 9277, τόµ. ΙΣΤ, σ. 14097, 14102.
Αναφορά του στη σύλληψη των κακοποιών οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο αστυνοµικούς της οµάδας ΔΙΑΣ. τόµ.
ΙΒ, σ. 9653.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9653, 9654, 9665.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε συµβάσεις του "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε την εταιρεία ασφαλιστικών συµβούλων
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"BRONDYN". τόµ. ΙΒ, σ. 9691, 9692.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ, σ. 10589.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10589,
10601-10604.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που διαδραµατίστηκαν
κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου. τόµ. ΙΕ, σ. 13110.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13110,
13111.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συµβάσεις του "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε την εταιρεία "BRONDYN". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13301, 13302.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14097, 14102, 14104 - 14107, 14108, 14109.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµε-

νη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15837,15857,15858.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16241,16249.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 541/94 και 543/96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες
διατάξεις". τόµ. K, σ. 17571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17793.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 33.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
192, 193, 194, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 482, 484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1131, 1132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1298, 1299, 1304, 1361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο Υγειονοµικό Χάρτη της χώρας, την υποβάθµιση των Νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2062.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2090.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2143, 2148-2150.
Αναφορά του στην Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία. τόµ. Γ, σ. 2148.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2188-2190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
της εταιρείας και των θέσεων απασχόλησης στην Ηλεκτροµηχανική Κύµης κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2397, 2398.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3057, 3058.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυ-
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κτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3391,
3392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της ΔΟΥ Καρύστου κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3730, 3731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3950.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3767, 3768.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3816.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ε, σ. 3885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νοσοκοµείο Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3850,3851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εµπορική εκµετάλλευση του χώρου του τέως ανατολικού αερολιµένα Αθηνών από τη ΔΕΘ ΑΕ κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4087, 4088.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4112.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4701,
4731.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ, σ. 4710, 4971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4975, 4983, 4984,
τόµ. Ζ, σ. 5182.
Αναφορά του στην παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από το τουρκικό πολεµικό πλοίο "Μπόντρουµ". τόµ.
Ζ, σ. 5115.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών. τόµ. Ζ, σ. 5133.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5151,
5152, τόµ. ΙΓ, σ. 11362, 11363, 11364, τόµ. ΙΗ, σ. 16117,
τόµ. ΙΘ, σ. 17081.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5164.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5718, 5720, 5721, 5731, 5732.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους
συµβασιούχους. τόµ. Ζ, σ. 5735.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την νέα έξαρση της γρίπης στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6516,
6517, 6518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6686.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6953, 6963, 6969, 6970.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7216-7218.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7799, 7800.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ι, σ.
8169, 8170, 8171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8415, 8416.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8523,
8524, 8525, 8528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8676, 8677, 8678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στο εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων στα πλαίσια του
"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". τόµ. ΙΑ, σ. 8727, 8728, 8729.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL
VALUE κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9868, 9869, 9870.
Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10576, 10577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
για «υποβάθµιση» των Νοσοκοµείων Καρύστου και Κύµης
σε Κέντρα Υγείας. τόµ. ΙΓ, σ. 10900, 10901, 10902.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 11103.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11297, 11313.
Αναφορά του στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11297,11299,11300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11297,11313.
Αναφορά του στις δηλώσεις, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθµό, του Υπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσα,
για θεσµοθέτηση δύο θητειών για τους Βουλευτές, για ασυµβίβαστο ανάµεσα στη Βουλευτική ιδιότητα και το Υπουργικό αξίωµα και για την διακοπή χορήγησης αυτοκινήτου στα µέλη του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΓ, σ. 11313.
Αναφορά του στην οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πολιτική κατάσταση
της χώρας και την πολιτική της Κυβέρνησης για την έξοδο
από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11366.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 1142911431, 11441, 11442, 11443, 11444.
Αναφορά του στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11704, 11708,
11709.
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Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 11708.
Αναφορά του στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
της χώρας και στο "µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής" ως λύση για την έξοδο από την κρίση.
τόµ. ΙΔ, σ. 11708.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11963, 11964.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12115, 12243, 12244, 12247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις λατοµικές
επιχειρήσεις της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. ΙΔ, σ. 12190,
12191.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12232, 12236,
12237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12847, 12848.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13501, 13502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση του επαγγέλµατος των ταξί. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13753,
13754, 13755.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13969, 13971,
14016.
Αναφορά του στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της
χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14016, 14018.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτήτων ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 14982, 15151, 15152.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15905,
15906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16039, 16067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16115,
16117, 16171, 16172, τόµ. ΙΘ, σ. 16325.
Αναφορά του στην παραίτηση της επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή. τόµ. IH, σ.
16171.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους
δηµόσιους υπάλληλους. τόµ. ΙΘ, σ. 16641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16641.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16760, 16763,
16764,16774, 16775.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ.
17014,17017, 17078, 17081, 17086, 17087.
Αναφορά του στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. K, σ.
17481.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17492, 17493,
17494, 17507, 17508, 17509.
Αναφορά του στα Βουλευτικά "προνόµια". τόµ. K, σ.
17500.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προώθηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή
Πόρτο Λάφια της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. K, σ. 17990,
17991, 17992.
ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα
πληρώνονται από το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Α, σ. 412, 413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 886-888, 951,
974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους συµβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πληρώνονται
µε το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1460, 1461.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στην Olympic Handling του Οµίλου MIG στο Ηράκλειο
Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1761, 1762.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2421, 2422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον τρόπο πληρωµής των εργαζοµένων στους Δήµους και στις Περιφέρειες µετά την 1-1-2011 κ.λπ. τόµ. Γ,
σ. 2454, 2455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2496- 2498, 2564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των εργαζοµένων στην πολυεθνική
"PRAKTIKER" κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2767,2768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τιµολο-
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γιακή πολιτική της ΔΕΗ κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του ΙΚΑ κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4871, 4872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συναντήσεις ΣΕΠΕ-ΣΕΒ κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή των κρατικών δαπανών και παροχών υπηρεσιών υγείας πρόνοιας, τις συνέπειες στους ασθενείς, γιατρούς, φαρµακοποιούς κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8848, 8849, 8850.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10859, 10871.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 11943.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11943, 11971.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12368.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ναυπηγείο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΕ, σ. 12689, 12690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13962.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 17114.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 17115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ποινικές
και διοικητικές διώξεις σε βάρος των απεργών ταξί. τόµ.
ΙΘ, σ. 17117, 17118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές των αναπηρικών συντάξεων και των επιδοµάτων προς
τα άτοµα µε αναπηρία. τόµ. K, σ. 17167, 17168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17269, 17423.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 114.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7045.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ο-

νοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9260, 9261.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του κ. Β.
Μιχαλολιάκου, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Α, σ. 65.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5881,
5882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8956.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12395.
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1360,
1361, τόµ. Ι, σ. 7738, 7902, τόµ. ΙΒ, σ. 9826, τόµ. ΙΗ, σ.
15753.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1361, 1364.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3004-3006.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3464.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 4043.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5130, 5131.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις αιτήσεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που υπέβαλλαν οι αγρότες.
τόµ. Ζ, σ. 5421, 5422.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του
κτηρίου ΕΟΜΜΕΧ στη Λάρισα, για τη στέγαση υπηρεσιών
της Περιφέρειας Θεσσαλίας. τόµ. Ζ, σ. 5816.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδιάρθρωση των δροµολογίων του ΟΣΕ στο Νοµό Τρικάλων
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6618, 6619.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6924.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7662, τόµ. Ι, σ. 7725,
7733, 7734.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις αιτήσεις για τις
προσωρινές άδειες των Ενεργειακών Επιθεωρητών. τόµ. Ι,
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σ. 8200, 8201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8393.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8668.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του
Ξενία Καλαµπάκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8901,8902.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα απόσπασης στελεχών του δηµοσίου τοµέα, που έχουν εκλεγεί
εκπρόσωποι στα τοπικά συµβούλια, να υπηρετούν στον τόπο που έχουν εκλεγεί. τόµ. ΙΒ, σ. 9682, 9683.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9826.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10814.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12834.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15756,
15757.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16176,
16180, 16181.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16609, 16610, 16695,
16699, 16700.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπτυξη της καλλιέργειας φαρµακευτικών αρωµατικών φυτών.
τόµ. K, σ. 17400.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17425, 17426.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. K, σ. 17428.

κής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1818-1810, 2006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4700.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6922, 6923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8998.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα. τόµ.
ΙΓ, σ. 11344, 11345.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12318.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16121 –
16123, τόµ. ΙΘ, σ. 16297.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 45-47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδι-

ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί της παραίτησής του από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω συµµετοχής του στις Περιφερειακές-Δηµοτικές Εκλογές για τη διεκδίκηση της θέσης του Δηµάρχου
Πειραιά. τόµ. Α, σ. 30.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ορκωµοσία του ως Βουλευτή, σε αντικατάσταση του κ. Σ.
Αρναουτάκη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Ε, σ. 3356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

347
κής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: «Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». τόµ. Ζ, σ. 5888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7561.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολο-

γίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9772, 9773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10985.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12121.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12830.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13984.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
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Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14538.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΖ, σ. 14906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17810.
ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός

και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2721, 2868, 2869, 2872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3417, 3459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 4037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5261.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 6080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 6080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ Καµατερού και Άνω Λιοσίων κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8435, 8436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8941, 8991-8993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10703, 10704.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. τόµ. ΙΔ, σ. 11716.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12379, 12380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16865.
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 967.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων." τόµ. Β, σ. 1381.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2025.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2271.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2743.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2976.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3938.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5010.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5516.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5671.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5922.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6485.
Αναφορά της στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6971.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6971.
Αναφορά της στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7652.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτι-

κών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7652.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8466.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8765.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου -Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11041.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12413.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12858.
Οµιλία της επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από
15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή
µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως
της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη
ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως
αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως
άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
157 του Κανονισµού της Βουλής και τις παραγράφους 1, 2
και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13106.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14029.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14029.
Αναφορά της στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2011, στις Βρυξέλλες. τόµ. ΙΖ, σ.
14621.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έ-
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ρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14621.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15769.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16345.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16706.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17070.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ποσοστό
της κρατικής χρηµατοδότησης στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. τόµ. ΙΘ, σ. 17034,17035.
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5011.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9744.
Διορισµός του ως Υπουργού Επικρατείας. τόµ. ΙΕ, σ.
12296.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12317.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12317.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14119.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 541/94 και 543/96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες
διατάξεις". τόµ. K, σ. 17564.
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις." τόµ. Γ, σ. 2268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2360.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4677.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7103.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7623, τόµ. Ι, σ. 7732,
7733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8955.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12376.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12376.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 1310713109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις". τόµ. IH, σ. 16184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υ-

ποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17807.
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.
τόµ. Α, σ. 423, 424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετεγκατάσταση του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου, λόγω ακαταλληλότητας
του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1461, 1462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2359.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2413.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία
του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην Ελλάδα" και
β) "Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας, σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής
ασφάλειας". τόµ. Δ, σ. 2645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2728, 2873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράδοση των δηµόσιων έργων σε ανώνυµες εταιρείες και την απαξίωση των δηµόσιων τεχνικών υπηρεσιών. τόµ. Δ, σ.
2774,2775,2776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3423-3425,
3465.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4424.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4424, 4446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δραστική
µείωση των οργανικών θέσεων στις νέες Αποκεντρωµένες
Διοικήσεις, την αποψίλωση των δασικών υπηρεσιών της
χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4524,4525. Οµιλία του στο σχέδιο
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή
διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµά-
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των επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε
δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ.
5255,5273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µειώσεις
αποδοχών στο Δηµόσιο και στις µετατάξεις των δηµοσίων
υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5769, 5770.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5902.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. H, σ. 5902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5902.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7554, 7570.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7570.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7841,
7844,7855.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της ΟΛΜΕ. τόµ. Ι, σ. 7855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων αορίστου χρόνου
που µεταφέρονται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις στους δήµους κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8167.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µειώσεις στις αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8856, 8857, 8858.
Αναφορά του στο αίτηµα που διατύπωσε ο πρώην Υπουργός κ. Α. Κοντός, για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε
την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που προβλέπει
το άρθρο 86 παρ. 5 του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8950, 8996, 9010.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους µετατασσόµενους εργαζόµενους στα πλαίσια του Προγράµµατος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. ΙΓ, σ. 11413.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12706.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13665, 13702.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14122.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16248.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εργασιακή εφεδρεία. τόµ. ΙΘ, σ. 16788, 16789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17787-17789,
17820.
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 143.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
188, 199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της "Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε."(ΜΟΔ) κ.λπ. τόµ. Α, σ. 336, 337.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 338, τόµ.
ΙΑ, σ. 8644, 8645, τόµ. ΙΖ, σ. 14633.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στη
µαρίνα Χίου (Καστέλο) και την αξιοποίηση άλλων τουριστικών λιµένων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. τόµ. Β, σ.
937, 938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1343-1345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1585-1587.
Αναφορά του στη βία κατά των γυναικών, µε αφορµή τη
"Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της βίας κατά των γυναικών".
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τόµ. Β, σ. 1661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1981, 1982.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2084, 2085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις." τόµ. Γ, σ. 2260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3173,3174.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3763.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3818, 3819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3933, 4038,
4039.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ)". τόµ. ΣΤ, σ. 4392, 4393,
4394.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4571-4573,4577.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4583,
τόµ. ΙΖ, σ. 14511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 46634665, 4691, 4732, 4734.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4692,
4732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4753,
4754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4984.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των εταιρειών ειδικού σκοπού ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων) ΑΕ και ΚτΠ
(Κοινωνία της Πληροφορίας) ΑΕ. τόµ. Ζ, σ. 5416, 5417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5565.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5715, 5718, 5727, 5728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5884,
5885, 5886.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6454, 6456, 6472, 6473.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές
για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6703, 6704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7096.
Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των
δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7097.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7644, 7645.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη σύσταση νέας Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8202, 8203, 8204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8396, 8397.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8515,
8516, 8521, 8522, 8530, 8534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8643, 8644, 8645, 8751.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΑ, σ. 8645.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8865,
8874, 8875.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ηλεκτροδότηση
των νησιών του Αιγαίου. τόµ. ΙΑ, σ. 8895,8896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Tροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8970.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9273, 9274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9377, 9378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9757.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη µαστίχα Χίου και τα
ειδικά µέτρα για γεωργικά προϊόντα των µικρών νησιών του
Αιγαίου (Κανονισµός ΕΚ 1405/2006). τόµ. ΙΓ, σ. 10670,
10671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11026-11028.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11160, 11170, 11171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11666, 11667,
11668, 11669, 11689, 11696, 11698, 11717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12108, 12109.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12432.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12432, 12433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη-

µοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12933,
12934, 12967.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13553,13554,13555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13772.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτήτων ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14010.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση ποσοστού ωφέλειας 1,7% της αξίας παραγόµενης ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στους ενδιαφερόµενους
Ο.Τ.Α. τόµ. ΙΖ, σ. 14227,14228.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2011, στις Βρυξέλλες. τόµ. ΙΖ, σ.
14550, 14631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14551, 14568,
14631, 14632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14840, 14841, 15146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15769,
15770, 15771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16141, τόµ.
ΙΘ, σ. 16312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της επο-
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πτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16618, 16619, 16701,
16702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17271, 17418.
Αναφορά του στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του
ελλείµµατος της χώρας. τόµ. K, σ. 17272.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17484, 17485,
17492, 17494, 17503, 17508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17795.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Οµιλία της στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2491.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2491, 2533, 2534.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2937, 2938.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3473,
τόµ. ΙΕ, σ. 12987, 12988.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3473.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3978.
Αναφορά της στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4456.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4456, 4460.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξέλιξη
της υπόθεσης φοροδιαφυγής και διακίνησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4854, 4855.
Αναφορά της στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου. τόµ. Ζ, σ. 5489.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5489.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7686.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9268.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12153.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12504.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12529.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12529.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12845, 12846.
Αναφορά της στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό, κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 13003.
Αναφορά της στις επιθέσεις στα γραφεία των Βουλευτών
στα Χανιά και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ, σ. 13003.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13003.
Οµιλία της επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
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390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14089.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14103.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της Σύµβασης Οτάβα για την καταστροφή των ναρκών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14156, 14157.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τα θύµατα του τραγικού
δυστυχήµατος στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14156, 14157.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14567.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15725.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15859.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
ΙΘ, σ. 16385.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού
χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των
τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17348.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.

Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1193-1196, 1197, 1198.
ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 44.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 910.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2084.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3016, 3017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3946.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανακατανοµή των ποσοτήτων για την παραγωγή βιοντίζελ κ.λπ. τόµ.
Ε, σ. 4093, 4094.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης για τα υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης
νερού κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4563, 4564.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6718, 6948, 6949.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7680.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Ι, σ. 8116.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8407, 8462.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα χορηγιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τα περιφερειακά ραδιοτηλεοπτικά µέσα κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8559.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8670, 8765.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τον επανασχεδιασµό της µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9575,9576.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11665, 11667,
11695, 11712.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12399.
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Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12399, 12400.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των γεωθερµικών κοιτασµάτων στην περιοχή της
Φθιώτιδας. τόµ. ΙΖ, σ. 14607, 14608.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16021, 16052, 16054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16610, 16611, 16704.
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της 19ης Μονάδας Επιστρατεύσεως (Μ.Ε.) από την Πιερία
στη Βέροια κ.λπ. τόµ. Α, σ. 174, 175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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". τόµ. Α, σ. 559, 560, 562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση τµήµατος βάσης του Πολεµικού Ναυτικού για τη δηµιουργία Ισλαµικού Τεµένους κ.λπ. τόµ. Α, σ. 789, 790.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δεσµεύσεις για εξοπλιστικές και αµυντικές δαπάνες. τόµ. Β, σ. 942, 944, 945.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Μετοχικό
Ταµείο Στρατού κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1032, 1033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους συµβασιούχους εργαζόµενους στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα.
τόµ. Β, σ. 1028, 1029, 1030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2124, 2125, 2126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
της εταιρείας και των θέσεων απασχόλησης στην Ηλεκτροµηχανική Κύµης κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2397, 2398, 2399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3071, 3072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4013, 4014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (MOU) µεταξύ της
Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη Συνεργασία στον
Τοµέα των Εξοπλισµών και της Αµυντικής Βιοµηχανίας".
τόµ. H, σ. 6138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βιωσιµότητα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων. τόµ. H, σ. 6514,
6515, 6516.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νό-

µων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", β) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", γ) "Κύρωση Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement)
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός
του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ- AMSCC) ", δ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας
της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)". τόµ. H, σ. 6151, 6153.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. H, σ. 6151,
τόµ. ΙΘ, σ. 17114.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού" και γ) "Κύρωση της
Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 1 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνι-
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κής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air Vehicle, UCAV)". τόµ. Ι, σ. 8256.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9250, 9251, 9252, 9269.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Νοµοθετική κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ), που αφορά στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του
Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε
την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ", β) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’ αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (ΤLP -Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση Albacete της Ισπανίας, και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης", γ) "Κύρωση της Διευθέτησης µεταξύ των Μελών της Συνεργασίας HELIOS II και του Γενικού
Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την
Κοινή Ασφάλεια σχετικά µε την Διάθεση Απεικονίσεων HELIOS II στην ΕΕ". τόµ. ΙΒ, σ. 9920, 9923.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9920, 9923.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9921,
9922, τόµ. ΙΘ, σ. 17115, 17116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε

την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11042-11044.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άµυνας και διορισµός του ως Υπουργού Εθνικής
Άµυνας. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12372.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12372, 12373, 12374, 12375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ναυπηγείο Σκαραµαγκά. τόµ. ΙΕ, σ. 12690, 12691.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα του τραγικού
δυστυχήµατος στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14156, 14158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση της Σύµβασης Οτάβα για την καταστροφή των ναρκών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14156, 14157, 14158.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους", β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των
Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ", γ) "Κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών
Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση της Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα της Σούδας" και δ) "Νοµοθετική κύρωση του Πέµπτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ.
ΙΖ, σ. 14298,14299.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής
Δηµοκρατίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", β) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης
στη Διευθέτηση Συνεργασίας European Research Grouping
Arrangement No 1 (ERG No 1) στο Μνηµόνιο Κατανόησης
EUROPA µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Fursvarets Materielverk (FMV) µε εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά µε τις Προπαρασκευαστικές Μελέτες για τον
καθορισµό και την υλοποίηση ενός Πολυεθνικού Διαστηµικού Συστήµατος SIGINT (CERES) για τη Συλλογή Στρατιωτικών Πληροφοριών από το Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα" και
γ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υ-
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πουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργού Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Πολωνίας
και του Υπουργού Άµυνας της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας
και του Ρουµανικού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και του Υπουργείου Άµυνας της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και του Γενικού Επιτελείου της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ανώτατου
Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE)
σχετικά µε την Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια,
Χρηµατοδότηση και Επάνδρωση του Συντονιστικού Κέντρου Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (NSCC)". τόµ. ΙΗ,
σ. 15446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το στρατόπεδο "Παπαφλέσσα" στην Καλαµάτα. τόµ. IH, σ. 16090,
16091, 16092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της 383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα. τόµ. ΙΘ, σ. 16668,16669,16670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο. τόµ. ΙΘ, σ. 17113, 17114, 17115,
17116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί εφαρµογής εργασιακής εφεδρείας σε επαγγελµατίες οπλίτες και της µαταίωσης της άσκησης "Παρµενίων". τόµ. K, σ. 17996, 17997.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18002, 18004,
18005, 18006, 18007, 18009, 18010, 18013, 18014,
18020 - 18022, 18023.
Αναφορά του στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. K, σ. 18013,
18014.
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 23.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις." τόµ. Γ, σ. 2286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός

και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2925-2928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 4042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4425, 4426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5566.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5566, 5567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5911, 5912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8689, 8690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16392.
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ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 9.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του 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". τόµ. Α, σ. 561.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1082.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1173.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1173, 1204.
Αναφορά του στην Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία. τόµ. Γ, σ. 2150.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2150.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων : "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις." τόµ. Γ, σ. 2265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2478, τόµ. Δ, σ.
2673.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2749, 2884, 2885, 2888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3437.
Καταδικαστέα αναφορά του για την τροµοκρατική επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Κολοκοτρώνη και στα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη.

τόµ. Ε, σ. 3699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3699, 3709.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4436, 4457, 4461, 4462.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5119,5137.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών. τόµ. Ζ, σ. 5137.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5150,5152.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5272.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5335, 5336.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5725.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους
συµβασιούχους. τόµ. Ζ, σ. 5734.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 6088, 6093.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7071,
τόµ. ΙΑ, σ. 8859, τόµ. ΙΒ, σ. 9594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7071, 7120.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 18
του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη:"Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 7088.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7121.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
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της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7221, 7223.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7270.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8420.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8990.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9266.
Αναφορά του στη βία στα γήπεδα, µε αφορµή τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 9327.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9327.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9594,9609.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9648.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9664.
Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10576.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10576,
10608.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10577,
10796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10738.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10796.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10923.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12118.
Οµιλία του σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12118.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12144.
Αναφορά του στη δήλωση παραίτησης του Βουλευτή κ. Ε.
Νασιώκα. τόµ. ΙΔ, σ. 12232.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12234.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12719.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13506.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη αποζηµίωση των Βουλευτών που συµµετέχουν στις
επιτροπές και στους Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη
σε αποστολή στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13677.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14096.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15852-15854.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16648.
Αναφορά του στις φήµες που προέρχονται από την Ευρώπη για χρεωκοπία της Ελλάδας. τόµ. ΙΘ, σ. 16875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16901.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17138,17145.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17194,17195,17198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17786,17806.
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 31-33, 139.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6665, 6684-6686,
6704, τόµ. Θ, σ. 6934, 6935, 6978, 6984.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11659, 11667,
11684-11686, 11703.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ, σ. 12294.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5526, 5636, 5677.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6481.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9236.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. τόµ. ΙΕ, σ. 12296.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
λειτουργία των κέντρων ειδικής αγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13756, 13757.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εύρεση
παθογόνου εντεροαιµορραγικού βακτηρίου E.Coli σε προϊόντα µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13758,
13759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες
πρόνοιας. τόµ. ΙΖ, σ. 14601, 14602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. τόµ. ΙΖ,
σ. 14673, 14674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκοµείου
Λαµίας. τόµ. ΙΖ, σ. 14675, 14676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις από το κλείσιµο του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. ΙZ, σ. 14960, 14961.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος ασφάλειας και υγιεινής εξαιτίας
της παρουσίας κινητών µονάδων του Κέντρου Ελέγχου
Πρόληψης Νοσηµάτων "ΚΕΕΛΠΝΟ" στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. ΙΘ, σ. 16224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή των συνταξιούχων, τροφίµων Ιδρυµάτων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στις δαπάνες περίθαλψης. τόµ. K, σ. 17178, 17179.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περι-
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βαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 56, 57, 150.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
καίριων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2996, 2997.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3819, 3828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4468-4470, 4529,4530.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και το πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5374, 5380.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5380.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5572.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή του προϋπολογισµού του 2011 για το Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. H, σ. 6361, 6362.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6725,6726.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7138.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7138, 7139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7643, 7644, τόµ. Ι, σ.
7927, 7931, 7932.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7929,
τόµ. ΙΑ, σ. 9358, 9371, 9376, 9490, 9502, τόµ. ΙΒ, σ.
9594, τόµ. ΙΕ, σ. 12354, τόµ. ΙΕ, σ. 12571, τόµ. ΙΗ, σ.
15788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια
Αττικής. τόµ. Ι, σ. 8564, 8565, 8566.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. Ι, σ.
8565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9358, 9360, 9361, 9362, 9372, 9399,
9419, 9427, 9433, 9500, 9501, 9502, 9503, 9534, 9535.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9371,
9372.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν σχετικά µε
την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
τόµ. ΙΑ, σ. 9500.
Αναφορά του στις δηλώσεις και στους χαρακτηρισµούς
του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου κατά του Πρωθυπουργού σε
τηλεοπτική εµφάνισή του. τόµ. ΙΑ, σ. 9523, 9534.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9594, 9600, 9611.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12355.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12355, 12356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12762, 12763.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13765, 13778, 13786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15746,
15747.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 15788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16162, τόµ.
ΙΘ, σ. 16319, 16320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17425.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17486, 17505.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δα-
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σικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 11, 48, 147,
148, 152-154, 159, 160, 161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρση αναδάσωσης από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής στη θέση "Μαύρο Βουνό" Περιφέρειας Γραµµατικού
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 90, 91.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπλαση των εξακοσίων πενήντα στρεµµάτων στη Δραπετσώνα
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 232, 233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εντοπισµό καρκινογόνων ουσιών στο νερό στην περιοχή των Οινόφυτων, τη µόλυνση του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α, σ.
234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
µετατροπής της Λιµενοβιοµηχανικής Ζώνης ΔραπετσώναςΚερατσινίου σε πάρκο πρασίνου, την ελεύθερη πρόσβαση
των πολιτών στη θάλασσα κ.λπ. τόµ. Α, σ. 793, 794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού κ.λπ. τόµ. Α, σ.
823, 824.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή και τη µεταφορά στον λεγόµενο δεύτερο πυλώνα του
50% των άµεσων ενισχύσεων του καπνού κ.λπ. τόµ. Α, σ.
828, 829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των ζωοτροφών, λιπασµάτων και καυσίµων για
τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1403, 1404.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Δασική
Πολιτική της χώρας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1712, 1713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ατµοσφαιρική ρύπανση στο λιµάνι του Πειραιά
κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1706, 1707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βιοµηχανία "Ζωοτροφές Δωδώνης" πρώην ΕΛΒΙΖ κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2401, 2402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των παραγωγών των πρώιµων κηπευτικών της περιοχής Κουντούρας του Δήµου Σελίνου των Χανίων για τις ζηµιές που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5232,5233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας πυρηνελαιουργείου στη
Βασιλική Λευκάδας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7775, 7776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίση µεταχείριση των κυνηγετικών συλλόγων από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9053, 9054.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κλοπή δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου από χάκερς στον ιστότοπο του Υπουργείου. τόµ. ΙΓ, σ. 10946, 10947.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του Αµβρακικού Κόλπου. τόµ. ΙΓ, σ. 11348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θερµική
επεξεργασία των απορριµµάτων. τόµ. ΙΔ, σ. 11472, 11473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις λατοµικές
επιχειρήσεις της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. ΙΔ, σ. 12191,
12192.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΕ, σ. 12793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Άρτας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13853, 13854,
13855.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας.
τόµ. ΙΖ, σ. 14692, 14693.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπτυξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στη Δυτική Μακεδονία. τόµ. ΙΘ, σ. 16237,16238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ακτοπλοϊκό αποκλεισµό των Παξών και των Διαποντίων Νήσων.
τόµ. K, σ. 17171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
στις τιµές των εισιτηρίων στην ακτοπλοΐα. τόµ. K, σ. 17172,
17173.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17489, 1749017492, 17502, 17506, 17508, 17509.
Αναφορά του στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. K, σ.
17502.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του θέµατος της δροµολόγησης οχηµαταγωγών πλοίων στο
Νοµό Χανίων. τόµ. K, σ. 17536, 17537.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
ειδικής άδειας εισόδου αλιευτικών σκαφών στην περιοχή
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου των Βορείων Σποράδων
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 97, 98, 99.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του Υµηττού και τη δηµιουργία νέου οδικού άξονα κ.λπ.
τόµ. Α, σ. 794, 795.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακίνηση των επικίνδυνων νοσοκοµειακών αποβλήτων, τις αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον κ.λπ.
τόµ. Δ, σ. 2713, 2714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις αγροτικές συντάξεις κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
4026,4027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης χρωµίου στην περιοχή
Σιντριβάνι στον Ασπρόπυργο κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4084, 4085.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5232, 5233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
των δηµοτικών σφαγείων κ.λπ. τόµ. H, σ. 6628, 6629.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7790, 7802, 7805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8453, 8454, 8475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση του εθνικού δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, την αποπεράτωση των εργασιών της Ιονίας Οδού και
της Οδού Αµβρακίας - Ακτίου κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8504, 8505,
8506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µόλυνση
ποταµιών µας από το βουλγαρικό πυρηνικό εργοστάσιο του
Κοζλοντούι κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8855, 8856.

365
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στο Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Άρτας κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9493, 9494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις του νέου νόµου του ΕΛΓΑ στους εργαζοµένους και
τους αγρότες. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13491.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13503, 13507.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους πόρους
του ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14170, 14172.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο
Κέντρο Υγείας Βόνιτσας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας. τόµ.
ΙΖ, σ. 14729, 14730.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πληρωµή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στο εργοτάξιο Αµβρακίας-Ακτίου. τόµ. ΙZ, σ. 14963,
14964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16366, 16684, 16686,
16718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αναδασµό στην πεδιάδα του Μόρνου. τόµ. ΙΘ, σ. 16677, 16678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχηµα στην εταιρεία "Αλυκές Μεσολογγίου Α.Ε.". τόµ. K, σ. 17396, 17397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζόµενους της επιχείρησης ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. τόµ. K, σ. 17841,
17842, 17843.
Ν
ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3450,3451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί της ΕΥΠ
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4022,4023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάληψη της Νοµικής Σχολής από λαθροµετανάστες κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4843, 4844, 4845.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5864.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 7071,
τόµ. ΙΒ, σ. 9593, 9594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7071, 7074, 7149, 7153-7155,
7359.

Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7074.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7074.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναξιοκρατία στην Ελληνική Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8850,
8851.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατ’ εξαίρεση πραγµατοποίηση ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάµηνης αναβολής αποµάκρυνσης στις χώρες καταγωγής τους κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9041, 9042.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9323, 9324, 9330.
Αναφορά του στη βία στα γήπεδα, µε αφορµή τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 9330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της λαθροµετανάστευσης στην Ηγουµενίτσα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9483, 9484, 9485.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9593,9594,9604, 9614.
Αναφορά του στη σύλληψη των κακοποιών οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο αστυνοµικούς της οµάδας ΔΙΑΣ. τόµ.
ΙΒ, σ. 9662.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9662.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12695, 12709.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιφερειακή οδό του Βόλου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13750,13751, 13752.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16866 - 16868, 16902, 16903,16904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
τόµ. K, σ. 17389, 17390.
ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3105,3106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4470, 4530.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Βορείων Σποράδων. τόµ. Ζ, σ. 5414, 5415.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκοµείου Βόλου. τόµ. Ι,
σ. 8196, 8197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνη-
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σης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία
στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών". τόµ. ΙΑ, σ. 8617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11273-11275, 11303, 11357, 11382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17318.
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πλήρη απαγόρευση του καπνίσµατος. τόµ. Α, σ. 236, 237, 238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Α, σ. 335,
336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1658.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση και
τον εξοπλισµό της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ, σ. 1784, 1785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3100,3101.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πλήρη απαγόρευση του καπνίσµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4993.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5559.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5560.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διεύρυνση της ψαλίδας των αγροτικών προϊόντων µεταξύ των τιµών παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. H, σ. 6407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκπαίδευση ιατρών, νοσηλευτών και εργαζοµένων στο χώρο της
υγείας κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9642, 9643.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12123, 12124.
Δήλωσή του ότι υποβάλλει την παραίτησή του από τη βουλευτή έδρα. τόµ. ΙΔ, σ. 12227.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12227.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12227, 12232.
Αναφορά του στη δήλωση παραίτησής του. τόµ. ΙΔ, σ.
12227, 12232.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το
Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. ΙΔ, σ. 12249 - 12250.
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των σεισµόπληκτων οικογενειών της Δραπετσώνας
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 175, 176.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
του ιατρικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 821, 822.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2548.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2589.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3120, 3121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4418-4420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5676, 5677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7937, 7943, 7944.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9261-9263.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12502.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγρα-
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φος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15837, 15838, 15842.
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Οργανισµό Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού (ΟΠΕΠ) κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 241, 242.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης κ.λπ. τόµ. Α, σ.
311, 312, 313.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγγελία της εξόφλησης χρεών του ΕΟΤ µέχρι το τέλος του 2010
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 410, 411, 412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του κάµπινγκ του ΕΟΤ στην Παραλία Σκοτίνα Πιερίας
κ.λπ. τόµ. Β, σ. 874.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στη
µαρίνα Χίου (Καστέλο) και την αξιοποίηση άλλων τουριστικών λιµένων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. τόµ. Β, σ.
937, 938.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήµατα των αµειβοµένων καλαθοσφαιριστών. τόµ. Β, σ. 939, 940.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τουριστική προβολή στην Τουρκία των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. τόµ.
Β, σ. 945, 946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στον πολιτισµό κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1332, 1333, 1334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγγραφή
των κονδυλίων για τους Μεσογειακούς Αγώνες στον προϋπολογισµό του 2011 κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1469, 1470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2126, 2127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
παροχής φυσικού αερίου στα κολυµβητήρια ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ
και ΕΘΝΙΚΟ της Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2443,2444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
αρχαιολόγων από τις περιοριστικές διατάξεις των άρθρων 5
και 6 του Π.Δ. 164/2004 (εικοσιτετράµηνο) κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2445, 2446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µουσικών σχολείων της χώρας κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2711, 2712, 2713.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εµπορι-

κή εκµετάλλευση του χώρου του τέως ανατολικού αερολιµένα Αθηνών από τη ΔΕΘ ΑΕ κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4087, 4088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εργασίες
αποκατάστασης στο αρχαίο θέατρο Σπάρτης κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4608, 4609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Tουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας περί εισαγωγής,
διαµετακόµισης και επαναπατρισµού πολιτιστικών αγαθών". τόµ. Ζ, σ. 5027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Τσεχικής Δηµοκρατίας για συνεργασία στον τοµέα του τουρισµού". τόµ. Ζ, σ. 5020.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής της επιχορήγησης προς τον ΠΣΑΠ για τους απλήρωτους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές. τόµ. Ζ, σ. 5418,
5419.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση και
αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου "Ξενία" Σπάρτης. τόµ. Ζ,
σ. 5420.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική
καταπολέµησης του ντόπινγκ, τα προβλήµατα του Εθνικού
Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) κ.λπ.
τόµ. Ζ, σ. 5771, 5772.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5791.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7050.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση από τον ΕΟΤ ειδικού σήµατος λειτουργίας σε τουριστικές επιχειρήσεις µε πολεοδοµικές υπερβάσεις που τακτοποιήθηκαν µε το ν.3843/2010 κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8724, 8725.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του
Ξενία Καλαµπάκας. τόµ. ΙΑ, σ. 8901,8902.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υπολειτουργία των
Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων λόγω σηµαντικής έλλειψης πιστώσεων. τόµ. ΙΑ, σ. 8903,8904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9037,
9038.
Αναφορά του στη βία στα γήπεδα, µε αφορµή τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 9320, 9321, 9330.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9321, 9322, 9329, 9330.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις χρηµατοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού και τον ΟΠΑΠ κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9591,9592.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη έργων πολιτισµού στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
(ΠΕΠ). τόµ. ΙΒ, σ. 9688.
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Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση και
διαχείριση της Μαρίνας Μυτιλήνης. τόµ. ΙΒ, σ. 9689, 9690,
9691.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε συµβάσεις του "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε την εταιρεία ασφαλιστικών συµβούλων
"BRONDYN". τόµ. ΙΒ, σ. 9691, 9692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14905, 14916, 15158.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΖ, σ. 14906.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση επισκευαστικών εργασιών στο Φρούριο Σιγρίου Λέσβου.
τόµ. ΙΓ, σ. 11203, 11204.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χρηµατοδότηση της "Οµοφυλοφιλικής Εβδοµάδας" στην Αθήνα. τόµ. ΙΔ, σ. 12064, 12065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της ποδοσφαιρικής έδρας και τη συγχώνευση της ΠΑΕ Α.Ο.
Καβάλας µε την ΠΑΕ Ηρακλής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13260, 13261.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπτυξη του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13262, 13263.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συµβάσεις του "ΟΠΑΠ Α.Ε." µε την εταιρεία "BRONDYN". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13301, 13302.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ακολουθούµενη
πολιτική για την ενίσχυση των εδρών Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13650,13651.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13652,13653.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των ιαµατικών πηγών της χώρας µας. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14163, 14164.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κρατικές
σκηνές και τις συλλογικές συµβάσεις που ισχύουν σ’ αυτές.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14166.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση στο εξωτερικό υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού που έχουν περιορισµένες αρµοδιότητες. τόµ. ΙΖ, σ.
14220,14221.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε οικοδοµικές αυθαιρεσίες στον προµαχώνα του Αγίου Αθανασίου (Ενετικά Τείχη
Κέρκυρας) και την προστασία των πολιτιστικών µνηµείων
της Κέρκυρας. τόµ. ΙΖ, σ. 14222,14223,14224.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πολύχρονη συνεργασία του ΟΠΑΠ µε την εταιρεία Ιντραλότ. τόµ. ΙΖ, σ.
14224,14225.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του
Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυµναστηρίου στα Ιωάννινα.
τόµ. ΙΖ, σ. 14226,14227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία κάµπινγκ στην περιοχή της Σκιάθου. τόµ. ΙZ, σ. 14956,
14957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 3498/2006 που αφορά στην ιδιοκτησία αναγνώρισης των ιαµατικών πηγών ιδιοκτησίας της Εταιρείας
"Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε.)". τόµ. ΙZ,
σ. 14958, 14959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. τόµ. ΙΗ, σ.
15937, 15938.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ)
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των
καταρτιζοµένων και των αποφοίτων του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΑµΕΑ Αθηνών (Γαλατσίου) και
την ανεργία στο χώρο των ΑµΕΑ τόµ. Α, σ. 279, 280, 281.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -Εναρµόνιση της κείµενης
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1643-1645,
1678.
Οµιλία της στην ειδική συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των
γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της
βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β, σ. 1648.
Καταδικαστέα αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από
οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2702.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη διασφάλιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών
όλο το χρόνο κ.λπ. τόµ. Α, σ. 792.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη µετατροπής της Λιµενοβιοµηχανικής
Ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου σε πάρκο πρασίνου, την
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 794.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στην Ικαρία από τα έντονα καιρικά
φαινόµενα της 18ης Οκτωβρίου κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1019,
1020.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την µετεγκατάσταση του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου
λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1463.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Δ, σ. 3063, τόµ. Ζ, σ. 5626, τόµ. Η, σ. 6525, 6526,
τόµ. Θ, σ. 7194, 7625, 7626, τόµ. ΙΑ, σ. 9402, τόµ. ΙΓ, σ.
11267, 11338, τόµ. ΙΕ, σ. 12633, 12646, τόµ. ΙΗ, σ.
16016, τόµ. ΙΘ, σ. 16785, 16987, 16989.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3109.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην αποχώρηση από το
Βουλευτικό αξίωµα του κ. Ε. Κουσουρνά, λόγω εκλογής
του ως Δηµάρχου Ρόδου. τόµ. Δ, σ. 3218.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3753.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4104-4106.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λειτουργία της πτέρυγας των Χανσενικών του
Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων "Αγία Βαρβάρα". κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4519, 4520, 4521.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. ΣΤ, σ. 4520, τόµ. ΙΓ, σ. 11337, τόµ. ΙΗ, σ. 16092,
16093.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4744,
4797, 4815.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί του Κανονισµού. τόµ.
ΣΤ, σ. 4971.
Αναφορά της στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5381.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5381.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. H, σ. 6377, 6378.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αποπεράτωση δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στη Σαλαµίνα κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7257.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Αρµενίας για την παροχή Εκπαίδευσης σε Στελέχη των
Ενόπλων Δυνάµεων της Αρµενίας σε Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και Στρατιωτικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας",β)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Δηµοκρατίας της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
που αφορά στην εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
της Σλοβενίας σχετικά µε τη συνεργασία µέσω του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών των Αθηνών (AMSCC)",γ)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της
Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, καθώς επίσης και του Αρχηγείου του Διοικητού της
Ανώτατης Συµµαχικής Διοίκησης Μετασχηµατισµού του
ΝΑΤΟ, που αφορά στη Λειτουργική Σχέση µε το Κέντρο Αριστείας για Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα" και δ) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επιτελείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας, που αφορά στη Σύσταση, Διοίκηση και Λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για
Επιχειρήσεις σε Περιορισµένα και Αβαθή Ύδατα". τόµ. Θ,
σ. 7372.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας:
α) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης για την ανάπτυξη των
Θαλασσίων Διαδροµών στην περιοχή του ΟΣΕΠ", β) "Κύρωση της Συµφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν". τόµ. Ι, σ. 8311.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8438, 8439, 8440.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της COTE
D΄ ΙVOIRE (Ακτή Ελεφαντοστού), αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ετέρου", β) "Κύρωση της Ενδιάµεσης Συµφωνίας ενόψει Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ της Ευρω-

παϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ενός,
και του µέρους "Κεντρική Αφρική", αφ’ ετέρου" και γ)"Κύρωση της Συµφωνίας Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των Κρατών Cariforum, αφ’ ενός και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ’ ετέρου, µε τις
συνηµµένες σε αυτήν Τελική Πράξη και Κοινές Δηλώσεις".
τόµ. IH, σ. 16050.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8629, 8745.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8796.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9402.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στη µη λειτουργία του
"Γραφείου του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή".
τόµ. ΙΑ, σ. 9405.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10685-10687, 10782, 10783-10785, 10820.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) για τα θύµατα στη Ναυτική Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13618.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) για το θάνατο των πρώην Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου
Καλλέργη και Λεωνίδα Κύρκου. τόµ. ΙΗ, σ. 15940, 15942.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου και στην Πάτρα κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 299, 300, 301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µεταφορά της Παθολογικής Κλινικής στη νέα πτέρυγα του Νοσοκοµείου "Άγιος Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1321, 1322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3096,3097.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5150, 5152, 5191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5151,
τόµ. Ι, σ. 7935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5192.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7687, 7934, 7935.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση,σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ.
8519,8522.
Οµιλία του στο σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8766.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8794 8796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9830.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11423,
11424.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12533.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14030, 14031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14882,14883.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους
δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. ΙΘ, σ. 16756.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16756.
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ.
147, 149. τόµ. Γ, σ. 2417, τόµ. Ε, σ. 3388, τόµ. Θ, σ. 6965,
τόµ. Ι, σ. 7833, τόµ. ΙΑ, σ. 8645, τόµ. ΙΓ, σ. 10589, 10596,
10606, 10607, τόµ. ΙΕ, σ. 12723, τόµ. K, σ. 17444, 17445,
17446, 17449.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 202, 409, 410, 421, τόµ. Β, σ. 908, 1022, τόµ. Γ,
σ. 2190, τόµ. ΣΤ, σ. 4583, 4625, 4626. τόµ. Ζ, σ. 5172,
5679, τόµ. Θ, σ. 7071, τόµ. Ι, σ. 7917,7919,7920, τόµ. ΙΑ,
σ. 8645, 9326, 9358, 9605, τόµ. ΙΒ, σ. 9694, τόµ. ΙΓ, σ.
10591, 10592, 10596, 10810, 10818, τόµ. ΙΕ, σ. 12715,
12716, σ. 12814, 12819, 12820, 12824, 12915, 12917,
12918, 12924, 13029, τόµ. ΙΣΤ, σ. 13261, 13262, 13654,
13657, 14003, τόµ. ΙΖ, σ. 14737, 14818, 14821, τόµ. ΙΗ,
σ. 15837, 15349, 15785, τόµ. ΙΘ, σ. 16713,16714,16715.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
την πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου του Ανάβαλου. τόµ. Α, σ. 278.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
τα προβλήµατα των καταρτιζοµένων και των αποφοίτων του
Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΑµΕΑ Αθηνών
(Γαλατσίου) και την ανεργία στο χώρο των ΑµΕΑ. τόµ. Α, σ.
280.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης των µέσων σταθερής τροχιάς στη Δυτική Αττική και στον Πειραιά κ.λπ. τόµ. Α, σ.
416.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
το Νοσοκοµείο Μολάων τόµ. Α, σ. 548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3183.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της διαβίβασης δικογραφιών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών": α) κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά το χρονικό
διάστηµα 2004 έως 2009 και β) κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του υπουργικού συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001. τόµ. Ε, σ. 3830, 3831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4681,
4682.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4982, τόµ. Θ, σ. 7610, 7611, 7614, 7615, τόµ. Ι, σ.
7917, τόµ. ΙΓ, σ. 11097, 11098, 11436, 11437, τόµ. ΙΕ, σ.
12723,
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5522.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και
άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5677, 5678.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. H, σ. 6383.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής
και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ.
6432.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο θάνατο των δύο ειδικών
φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε
η οµάδα "ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7098.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την υλοποίηση του έργου κατασκευής του οδικού τµήµατος Παραδείσια-Τσακώνα στο Νοµό Μεσσηνίας
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7828.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9611.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ, σ. 11098.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση
προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την υπογραφή του νέου µνηµονίου και τις συνέπειες στον ελληνικό λαό. τόµ. ΙΔ,
σ. 12001.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη χορήγηση αδειών φωτοβολταϊκών στο Νοµό
Λακωνίας. τόµ. ΙΔ, σ. 12009.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
Άγγελου Τζέκη. τόµ. ΙΕ, σ. 12474.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12524.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Α-
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ριστεράς κ. Π. Λαφαζάνη ότι θεωρούν απαράδεκτο να συνεδριάζει η Ολοµέλεια της Βουλής, ηµέρα γενικής απεργίας (27η Ιουνίου) και στάσης των εργαζοµένων της Βουλής. τόµ. ΙΕ, σ. 12716.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ, σ. 12923.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αγροτών της Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13264.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σχετικά µε τον τρόπο που θα
διεξαχθεί η συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες
που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση είκοσι πέντε χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσέρνοµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13537.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25
χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και
το πρόσφατο πυρηνικό ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13558.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επίσκεψη στην Αίθουσα Ολοµέλειας της Βουλής, διακοσίων σαράντα επτά διδασκοµένων από ενενήντα δύο ξένα Πανεπιστήµια και Ιδρύµατα από τριάντα επτά χώρες που βρίσκονται στην Αθήνα,
κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος Θερινών Υποτροφιών
των Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ΘΥΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13651.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τους πόρους του ΕΣΠΑ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14172.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14177.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάκληση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. τόµ. ΙΖ, σ. 14697.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
τη δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των πρώην βουλευτών
που προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διεκδίκηση αναδροµικών αυξήσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 14737.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14906.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου. τόµ. ΙΗ, σ. 15236.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στο τρόπο που θα διεξαχθεί
η συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ
(108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή
κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις
9/1/2009 - 10/10/2009 και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το
2008. τόµ. ΙΗ, σ. 15830, 15835.

Αναφορά του (Προεδρεύων) στην παραίτηση της επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη
Βουλή. τόµ. ΙΘ, σ. 16217.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του πρώην Βουλευτή και Υπουργού Γεωργίου-Αλέξανδρου
Μαγκάκη. τόµ. ΙΘ, σ. 16253.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή της περιοχής της Μάνης στο νοµικό καθεστώς του
άρθρου 62, ν. 998/1979. τόµ. ΙΘ, σ. 16746.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
τις κακοποιήσεις ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17193,
17195, 17197.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ποιότητα του διαλόγου
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ.
K, σ. 17499.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις επιθέσεις εναντίον
Βουλευτών. τόµ. K, σ. 17499.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στα Βουλευτικά "προνόµια".
τόµ. K, σ. 17499, 17501.
ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β, σ. 1217.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3451.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Ι, σ. 8114.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8824,
8826.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9709.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρήση του δελτίου
κοινωνικού τουρισµού από τους κατοίκους των νησιών στις
δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και όχι στο διευρυµένο
Καλλικράτειο Δήµο. τόµ. ΙΔ, σ. 12066, 12067.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12396.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλι-
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σης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13981.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14848.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15761.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17009.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 15, 16, 19,
102, 104.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 104, τόµ.
ΙΑ, σ. 9250, τόµ. ΙΓ, σ. 10988, 11039.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7670,7671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8980.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9249.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) -Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10987, 10988,
11031,11039.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12839.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδι-

κής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13109,
13110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14841.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού από τη µετονοµασία
των Υπουργείων κ.λπ. τόµ. Α, σ. 91, 92.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.
τόµ. Α, σ. 423, 424.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαφάνεια στην ανάθεση έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών στους
Δήµους αρµοδιότητάς της κ.λπ. τόµ. Α, σ. 796, 797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά µε την εγκατάλειψη του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι" κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 798, 799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των ζηµιών στην Ικαρία από τα έντονα καιρικά
φαινόµενα της 18ης Οκτωβρίου κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1019,
1020.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας "Βοήθεια στο Σπίτι" κ.λπ. τόµ.
Β, σ. 1027, 1028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνυπηρέτηση συζύγων στο δηµόσιο τοµέα κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ) κ.λπ. τόµ. Β,
σ. 1324, 1325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
καίριων υπηρεσιών για την Περιφέρεια Ανατολικής και Δυτικής Αττικής κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1402, 1403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1563, 1570, 1582, 1587,
1588, 1603, 1609, 1610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόλυση συµβασιούχων εργαζοµένων του Ενιαίου Συνδέσµου
Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), τον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία λόγω των σκουπιδιών κ.λπ. τόµ.
Γ, σ. 2342, 2343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) ως υποχρεωτικά µετατασσόµενων σε υπηρεσίες των Δήµων, στα Δηµοτικά Συµβούλια κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
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2453,2454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον τρόπο πληρωµής των εργαζοµένων στους Δήµους και στις Περιφέρειες µετά την 1-1-2011 κ.λπ. τόµ. Γ,
σ. 2454,2455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2685, 2687.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβασιούχων στο Δήµο Πολυγύρου του
Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2698, 2699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων συµβασιούχων
στο Δήµο Πολυγύρου Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3741, 3742.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3743,
τόµ. ΙΓ, σ. 10797.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δανεισµό
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πληρωµή αιρετών κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 4019,4020.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δραστική
µείωση των οργανικών θέσεων στις νέες Αποκεντρωµένες
Διοικήσεις, την αποψίλωση των δασικών υπηρεσιών της
χώρας κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4524,4525.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4571.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4576,4577,4578,4584,4585,4586.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και το πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4584.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άσκηση
του εκλογικού δικαιώµατος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4784, 4785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του κανόνα ένα προς πέντε στις προσλήψεις του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4787, 4788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4847, 4848.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4788, 4789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το εγγειοβελτιωτικό έργο κατασκευής του φράγµατος Αχυρών κ.λπ.
τόµ. Ζ, σ. 5229,5230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έδρα του
Δασαρχείου Υµηττού κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5231,5232.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. Ζ, σ.
5232.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5761, 5762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους συµβασιούχους στο Δήµο Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6121, 6122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στο Πρόγραµµα "ΕΛΛΑΔΑ", την υποστήριξη του
"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" κ.λπ. τόµ. H, σ. 6524,6525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µετακίνηση των µαθητών των Νοµών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Ηµαθίας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6623,
6624, 6625.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Ξάνθη για τις εξετάσεις των
οδηγών. τόµ. Θ, σ. 7033,7034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7063,7160,7161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κοινοποίηση των Πρακτικών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων για
την επιλογή Προϊσταµένων Διευθύνσεων του Υπουργείου
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8165, 8166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων αορίστου χρόνου
που µεταφέρονται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις στους δήµους κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στο εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων στα πλαίσια του
"ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". τόµ. ΙΑ, σ. 8728, 8729.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων στον τοµέα της καθαριότητας του
Δήµου Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8730, 8731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι". τόµ. ΙΑ, σ. 8731, 8732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για µειώσεις στις αποδοχές των δηµοσίων υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8857, 8858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τον επανασχεδιασµό της µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9575,9576.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9612, 9613, 9614.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα απόσπασης στελεχών του δηµοσίου τοµέα, που έχουν εκλεγεί
εκπρόσωποι στα τοπικά συµβούλια, να υπηρετούν στον τόπο που έχουν εκλεγεί. τόµ. ΙΒ, σ. 9682, 9683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9820, 9821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των πολεοδοµιών, τις επιπτώσεις στην
οικοδοµική δραστηριότητα κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9875, 9876.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, σύµφωνα µε τις
µεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010. τόµ. ΙΓ, σ. 10757,
10758.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10810, 10820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους µετατασσόµενους εργαζόµενους στα πλαίσια του Προγράµµατος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ". τόµ. ΙΓ, σ. 11413, 11414.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία νέων διοικητικών δοµών στο κράτος, παρά τις αρνητικές οικονοµικές συγκυρίες. τόµ. ΙΓ, σ. 11415,11416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξαίρεσης από τη µείωση κατά 50% των προσλήψεων των
εποχικών υπαλλήλων του τοµέα Τουρισµού και Πολιτισµού.
τόµ. ΙΔ, σ. 11469, 11470.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
τόµ. ΙΕ, σ. 12792.
Ξ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
(ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 112.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση της
Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δηµόσια δήλωση του επί των
εξωτερικών συµβούλου της Άγκυρας κ. Καλίν κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 297, 298.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ονοµασία του κρατιδίου των Σκοπίων κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1323, 1324.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1366.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Συνδιάσκεψης της Χάγης όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την εικοστή Διπλωµατική Σύνοδο της 30ης Ιουνίου 2005". τόµ. Β,
σ. 1522.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2541.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3233.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για το Παλαιστινιακό κράτος κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4877, 4878.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις και την ενηµέρωση αναφορικά µε τα πυρηνικά
εργοστάσια Κοζλοντούι και Μπέλενε στη Βουλγαρία κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4879, 4880.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7696.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των
Κοινών Δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας". τόµ. ΙΑ, σ. 9086.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9651.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον
ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ, σ. 10775, 10776.

Αναφορά της στη 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ, σ. 10775.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12327.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12327 - 12329.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
Κυβέρνησης για την ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 13857, 13858.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις µεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη
Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας". τόµ. ΙΗ, σ. 15424.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηµοσιεύµατα του Τύπου περί συναντήσεων Ελλάδας - Σκοπίων για θέµατα που άπτονται της επίλυσης του ονόµατος για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκράτια της Μακεδονίας. τόµ. K, σ.
17387, 17388.
ΞΥΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου
Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς και της Εθνικής
Χαρτοθήκης, κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1021, 1022.
Αναφορά του στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα του κ. Α. Κατσιφάρα, λόγω εκλογής του ως Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. τόµ. Δ, σ. 3002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3002, 3003.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3765-3767, 3768.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του
κτηρίου ΕΟΜΜΕΧ στη Λάρισα, για τη στέγαση υπηρεσιών
της Περιφέρειας Θεσσαλίας. τόµ. Ζ, σ. 5816,5817.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11267, 11288, 11312, 11352, 11380, 11383.
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Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11312.
Αναφορά του στις δηλώσεις, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθµό, του Υπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσα,
για θεσµοθέτηση δύο θητειών για τους Βουλευτές, για ασυµβίβαστο ανάµεσα στη βουλευτική ιδιότητα και το Υπουργικό αξίωµα και για την διακοπή χορήγησης αυτοκινήτου
στα µέλη του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΓ, σ. 11312.
Αναφορά του στην οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πολιτική κατάσταση
της χώρας και την πολιτική της Κυβέρνησης για την έξοδο
από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11362.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΕ, σ. 12792, 12793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών
- Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ).
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13862, 13863, 13864.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13870-13872, 13878.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φυγή Ελλήνων επαγγελµατιών από το Νοµό Σερρών στη Βουλγαρία. τόµ. ΙΖ, σ. 14603, 14604, 14605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16018, 16038, 16046, 16061, 16062, 16067,
16071, 16073, τόµ. ΙΘ, σ. 16276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου και πάταξης του παραεµπορίου. τόµ. ΙΘ, σ.
16674,16675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατίας του Βιετνάµ
για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων". τόµ. ΙΘ, σ. 16965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σήµανση
και την προώθηση ελληνικών προϊόντων. τόµ. K, σ. 17533.
Ο
ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή σε διαµερίσµατα των Αθηνών που διαµένει µεγάλος αριθµός αλλοδαπών κ.λπ. τόµ. Α, σ. 99,
100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1629,
1630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσθετη περικοπή αµοιβών στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώµατος κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1760, 1761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του προσωπικού της Αγροφυλακής στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών προστασίας του πολίτη κ.λπ

τόµ. Γ, σ. 2173, 2174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3439, 3443,
3478, 3706-3708.
Αναφορά του για το δηµοσίευµα του WikiLeaks, µέσω
της βρετανικής εφηµερίδας "Guardian". τόµ. Ε, σ. 3466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί της ΕΥΠ
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4023,4024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης στην Πάτρα. τόµ. Ε, σ. 4024,4025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης µηχανικών αυτοκινήτων και υλικών επισκευής στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος (Υ.Τ.Ε.Β.Ε.) κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5627, 5628, 5629.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5645,
τόµ. ΙΕ, σ. 12692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Νοµό Βοιωτίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5878,
5887, 5897.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος τόµ. Ζ, σ. 5879.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σε
θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας" και β)
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας, σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και
την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του". τόµ. H, σ. 6569,6571.
Συλλυπητήρια αναφορά του στο θάνατο των αστυνοµικών, ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές
για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6569.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7147.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7147-7149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
λειτουργίας της Ακτοφυλακής στα νότια παράλια της Κρήτης. τόµ. Θ, σ. 7199, 7200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7557, 7565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δαπάνες
του Υπουργείου για ενοίκια στέγασης των υπηρεσιών του
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8178, 8179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναξιο-
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κρατία στην Ελληνική Αστυνοµία κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8851,
8852.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής στον Βοτανικό εξαιτίας παράνοµων δραστηριοτήτων των Αθιγγάνων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8853, 8854.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος,
ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης Διακίνησης
Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας
των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς τους". τόµ. ΙΑ, σ. 9058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας στις διαδηλώσεις, την εγκληµατικότητα κ.λπ. τόµ. ΙΓ,
σ. 10848, 10849.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη δολοφονική επίθεση
που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας πολίτης στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΓ, σ. 10848.
Αναφορά του στη σύλληψη από την Αστυνοµία των δύο
Αφγανών, οι οποίοι σκότωσαν τον 44χρονο Έλληνα πολίτη, στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΓ, σ. 10908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαζική αναβολή αποµάκρυνσης των λαθροµεταναστών της «Υπατίας». τόµ. ΙΓ, σ. 10908, 10909.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου για δηµιουργία Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στη Σπάρτη. τόµ. ΙΔ, σ. 11931, 11932, 11933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας και πυρασφάλειας στο Νοµό Κεφαλληνίας - Ιθάκης. τόµ. ΙΕ, σ. 12560, 12561.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
τόµ. ΙΕ, σ. 12562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στη Δυτική Αττική. τόµ. ΙΕ, σ. 12692, 12693, 12694.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12700, 12701-12703, 12712, 12713.
Αναφορά του στις πρόσφατες αποκαλύψεις στο χώρο του
ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ, σ. 12709, 12712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άµεση εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικόπτερου στο
Νοµό Χανίων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13484.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα στη Ναυτική
Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13619.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων δασοπροστασίας στην Αττική. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13619,
13620, 13621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την είδηση
της σύλληψης µεταναστών στον Αερολιµένα Αθηνών. τόµ.
ΙΖ, σ. 14694, 14695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
τόµ. K, σ. 17389, 17390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις τροµο-

κρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. τόµ. K, σ. 17391,
17392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των µικρών παιδιών και εφήβων
που επαιτούν σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας τόµ. K, σ.
17538, 17539.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
θέσπισης κανόνων για τις δηµόσιες συναθροίσεις. τόµ. K,
σ. 17847.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ναυάγια
µε τοξικά-πυρηνικά απόβλητα στη Μεσόγειο. τόµ. K, σ.
17848, 17849, 17850.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θωράκιση
της κινητής και ακίνητης δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Β,
σ. 1407, 1408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους
της χώρας µας, για την αναθέρµανση της αγοράς κ.λπ. τόµ.
Β, σ. 1467.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ήπειρο.
τόµ. Γ, σ. 2218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κίνηµα
πολιτών κατά της πληρωµής των διοδίων κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3809, 3810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3987.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. τόµ. ΣΤ,
σ. 4390, 4391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8659.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8801,
8802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουρ-
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γία νέων διοικητικών δοµών στο κράτος παρά τις αρνητικές
οικονοµικές συγκυρίες. τόµ. ΙΓ, σ. 11414, 11415, 11416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12127.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε διεθνείς ιστιοσελίδες
που έχουν ως περιεχόµενο την πώληση ελληνικών νησιών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13298, 13299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση των λιµνοθαλασσών της Βόρειας Εύβοιας. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13488, 13489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση του Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13623,13624.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης "ΛΑΡΚΟ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13625,
13626, 13627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας "Παρόν" για το αεροδρόµιο "Ελευθέριος Βενιζέλος". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13627,13628,13629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14203, 14204, 14205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγκρότηση των επιτροπών καθορισµού αιγιαλού και παραλίας. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 14206, 14207.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στο Ολυµπιακό Χωριό. τόµ. ΙΖ, σ. 14232, 14233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
ειδικού φόρου στα απλά ενδύµατα, εξαρτήµατα και άλλα είδη από γουνοδέρµατα. τόµ. ΙΗ, σ. 15242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15722.
Οµιλία του στη συζήτηση για την αίτηση άρσης της ασυλίας του. τόµ. ΙΘ, σ. 16390.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοσίευση του
ΦΕΚ που επιτρέπει τη νόµιµη λειτουργία των επιχειρήσεων
του Δήµου Μαραθώνα στη Νέα Μάκρη. τόµ. ΙΘ, σ. 16809,
16810.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών κεφαλαίων στην Ελβετία. τόµ. K, σ.
17478, 17479.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1559, 1560, 1592, 1593.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2492.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3247.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5499.

Αναφορά του στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου. τόµ. Ζ, σ. 5513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5514.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11112.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11415.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12380.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12768.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3131.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10715.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών.
τόµ. ΙΕ, σ. 12296.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12316.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12409-12411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 1293012932, 12963, 12964, 12966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17339, 17428 17430, 17431.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2528, 2529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το ρόλο των "οίκων αξιολόγησης" στην ελληνική οικονοµία κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7191, 7192.
Αναφορά του στη δήλωσή του ότι το 1981 η χώρα απέκτησε την πρώτη δηµοκρατική κυβέρνηση, κατά την οµιλία
του στη συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της
Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12480, 12481.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12480, 12481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απόπειρες "τουρκοποίησης" της Θράκης. τόµ. ΙΘ, σ. 16737,
16739.
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1265, 1292, 1293-1296, 1300, 1305,
1306, 1307, 1349, 1351, 1353, 1360, 1361, 1362, 1377,
1378, 1384, 1385.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1360,
1361, τόµ. Η, σ. 6623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3022-3025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση του Δηµοσίου από το σκάνδαλο SIEMENS κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4602, 4603, 4604.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου για αποζηµίωση του Ελληνικού Κράτους από τη "SIEMENS" κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5305, 5306, 5307.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου στο χώρο του Ελληνικού. τόµ.
H, σ. 6635, 6636.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις
στο σκάνδαλο της SIEMENS κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9495, 9496.
Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
SIEMENS», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10576.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10576,
10581, 10582, 10583.

Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Επικρατείας.
τόµ. ΙΕ, σ. 12294.
Διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΕ, σ. 12793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις
στην υπόθεση της "SIEMENS". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13761, 13762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αλιέων Λέρου, Καλύµνου και
Κω. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14155.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία και ανάπτυξη του λιµένος Βόλου. τόµ. ΙΖ, σ. 14229, 14230.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1715.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2140.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2182,2195.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2722-2724, 2869, 2870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα
Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, την τροποποίηση του
κανονισµού εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4880, 4881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7679.
Οµιλία του στο σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8763, 8764.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8823.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8864,
8873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8993, 9010.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11425.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12428.
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Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14622.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2553.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2595.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3019.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12385.
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της στέγασης όλων των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Α, σ. 177,
178.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη παιδιών
καθηγητών ΑΕΙ ως µελών ΔΕΠ σε σχολές ΑΕΙ. τόµ. Α, σ.
552, 553.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 819, 820, 821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ. τόµ. Β, σ. 870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το φαινόµενο του παραεµπορίου στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της
Χώρας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παιδαγωγικές σχολές κ.λπ.
τόµ. Β, σ. 1030, 1031, 1032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στο δικαίωµα µετεγγραφής των φοιτητών κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2068, 2069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β’ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων για την εισαγωγή στα ΤΕΙ και λοιπές σχολές
στο Ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο έκτακτο προσωπικό των ΤΕΙ
και τους διδάσκοντες 407 των πανεπιστηµίων κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4606, 4607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4701,
4718.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Α-

νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4701,
4718.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ύπαρξη κλίµατος
οικογενειοκρατίας στα Πανεπιστήµια και τα Α.Τ.Ε.Ι. τόµ. H,
σ. 6414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (ΑΕΙ), στα ερευνητικά κέντρα κ.λπ. τόµ. Θ, σ.
7019,7020.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή χρηµατοδότησης του Αλεξάνδρειου ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7021,7022.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των ΤΕΙ της χώρας
κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7204, 7205.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του
εκπαιδευτικού κέντρου ΕΑΠ στις Αρχάνες. τόµ. Θ, σ. 7304,
7305.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το κτηριακό πρόβληµα της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 7305, 7306, 7307.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στο
διορισµό µελών του ΔΣ στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισµού Μυστρά (ΙΝΕΒΥΠ) από τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. τόµ. ΙΑ, σ. 8593, 8594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιµήκυνση του χρόνου αναµονής για πρόσληψη των εκλεγµένων µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. τόµ. ΙΑ,
σ. 9491, 9492.
Αναφορά του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. τόµ. ΙΑ, σ.
9492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή των δωρεάν συγγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9646,
9647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9696, 9831, 9832, 9833, 9836.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πανεπιστήµιο της Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΙΔ, σ. 11937, 11938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
αναστολής της λειτουργίας του ΤΕΙ Σερρών. τόµ. ΙΔ, σ.
12003, 12004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανανέωση της ισχύος του ΠΔ 123/84 περί του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα ΑΕΙ. τόµ. ΙΔ, σ. 12005, 12006,
12007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του έκτακτου προσωπικού του
ΤΕΙ Ηπείρου. τόµ. ΙΔ, σ. 12007, 12008, 12009.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
ΠΑΝΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 916.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών πράξεων". τόµ. Β, σ. 1055.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2538.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2581.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3081.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3704.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3977.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5573.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7584, τόµ. Ι, σ. 7692,
7713, 7748.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7692.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Ι, σ. 8111.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9705.
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2546.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3202,3203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου

Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9819.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12498.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15705,
15783.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της 19ης Μονάδας Επιστρατεύσεως (Μ.Ε.) από την Πιερία
στη Βέροια κ.λπ. τόµ. Α, σ. 174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του κάµπινγκ του ΕΟΤ στην Παραλία Σκοτίνα Πιερίας
κ.λπ. τόµ. Β, σ. 873, 874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού προσωπικού στο ΙΚΑ Κατερίνης κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3731, 3732.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στέγασης των σχολικών µονάδων
στην Πιερία κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7246, 7247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
απλοποίησης των διαδικασιών της µετάκλησης των αλλοδαπών εργατών γης. τόµ. Ι, σ. 8163, 8164, 8165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1271, 1335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2980, 2981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-
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κής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5180,5181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5516, 5517.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5582.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7663, τόµ. Ι, σ. 7942.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7935,
7936, 8360, τόµ. ΙΗ, σ. 15753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8626, 8646, 8647, 8700, 8742,
8743, 8770, 8771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση
Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9408.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οργάνωση των µονάδων υγείας του Νοµού Πιερίας κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ.
9640, 9641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κόµβο
Σκοτίνας στην Πιερία. τόµ. ΙΓ, σ. 11409, 11410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11681.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12319.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12319.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων περί στάσεων του Προαστιακού στο
Νοµό Πιερίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13891, 13892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14026.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14560.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που προέκυψαν στην περιοχή του Πλαταµώνα από την
υλοποίηση των έργων υποδοµών. τόµ. ΙΖ, σ. 14697,
14698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15754.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS",
από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα
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δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος
του Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008,
για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν. 3242/2004)
σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16036-16038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16632, 16719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ειδικό
Νοσοκοµείο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος στο Αιγίνιο Πιερίας. τόµ. ΙΘ, σ. 16785, 16786, 16787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17317.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ)
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 116.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2543.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2585.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3073.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη κατάργηση της ΔΟΥ Κρανιδίου κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3843.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου

του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7047.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 3, 20, 21, 43, 44, 45 και 47 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών".
τόµ. Ι, σ. 8115.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9712.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12492.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12868.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η
Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της
Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΕ, σ. 12994 - 12995.
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
2007-2013 κ.λπ. τόµ. Α, σ. 347, 348.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία του Υµηττού και τη δηµιουργία νέου οδικού άξονα κ.λπ.
τόµ. Α, σ. 794, 795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των χαµηλόµισθων, των ανέργων, των συνταξιούχων
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 824, 825.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 889, 953-955,
974.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε δεσµεύσεις για εξοπλιστικές και αµυντικές δαπάνες. τόµ. Β, σ. 942, 943.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1430.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αναπτυξιακό νόµο, την πορεία του ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1405,
1406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τελικών τιµών πώλησης των αγροτικών προϊόντων κ.λπ.
τόµ. Β, σ. 1631, 1631.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2122,
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τόµ. ΣΤ, σ. 4766, τόµ. ΙΑ, σ. 9358, 9508, τόµ. ΙΓ, σ. 11338,
11339, τόµ. ΙΕ, σ. 12915, 12917, τόµ. ΙΖ, σ. 14910,
14914, 14979, τόµ. ΙΗ, σ. 15963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαφυγή
του στελέχους της "SIEMENS" Φολκ Γιουνγκ στη Γερµανία
κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2127, 2128.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2147.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2411, 2424.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2490.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2490, 2502, 2534, 2565,
2566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αιτίες και
τις επιπτώσεις από τον υψηλό πληθωρισµό κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2769,2770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2921,2922,2923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των τιµολογίων της Δ.Ε.Η. κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3745, 3746,
3747.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραγραφή ανείσπρακτων χρεών προς το Δηµόσιο κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 4020,4021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 47474749, 4766, 4767.
Αναφορά του στα θέµατα χρηµατοδότησης των Κοµµάτων και στο "Πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ.
4750.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4750,
4814, τόµ. ΙΖ, σ. 14979.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4767, 4808, 4814,
4815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση του Δηµοσίου από το σκάνδαλο SIEMENS κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4602, 4603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του κανόνα ένα προς πέντε στις προσλήψεις του δηµοσίου κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4800.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
λύσης του χρέους των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, το
Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5317,5318.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανά-

πτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5356, 5357, 5485, 5521, 5522.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5533, 5534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5534, 5535.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποκρατικοποιήσεις συνολικής αξίας 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5767, 5768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου στο χώρο του Ελληνικού. τόµ.
H, σ. 6634, 6635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή επιδοµάτων ανεργίας κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ κ.λπ.
τόµ. Θ, σ. 7202, 7203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7591, 7592, τόµ. Ι, σ.
7712, 7713, 7911,7912,7913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9358, 9367, 9368, 9369, 9404, 9405,
9430, 9507.
Αναφορά του στη µη λειτουργία του "Γραφείου του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή". τόµ. ΙΑ, σ. 9367,
9369, 9372, 9405.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9404,9507.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9404.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν. τόµ. ΙΑ, σ.
9430.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν σχετικά µε
την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
τόµ. ΙΑ, σ. 9507.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
βίας στο χώρο του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου. τόµ. Ι, σ.
8562, 8563.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις
στο σκάνδαλο της SIEMENS κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9494, 9495,
9496.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10570,
10571, 10572, 10575, 10580, 10581, 10582, 10583.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ, σ. 10632,
10633, 10636, 10637, 10638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των εσόδων, τη φορολογική µεταρρύθµιση και το ύψος των
επιπρόσθετων µέτρων. τόµ. ΙΓ, σ. 10906, 10907.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των

384
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10919, 10920, 10922.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12310.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12315, 12316.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12491.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12729, 12730, 12731.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό, κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12916, 12922, 12961.
Αναφορά του στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ, σ. 12922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12928 12930, 12962.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόµπιλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις
στην υπόθεση της "SIEMENS". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13761,13762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13770.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13770,13782,13783 - 13785.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13904.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κα-

κουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14081 - 14083.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14203,14204,14205.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πολύχρονη συνεργασία του ΟΠΑΠ µε την εταιρεία Ιντραλότ. τόµ. ΙΖ, σ.
14224, 14225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απελευθέρωση του κλάδου των ταξί. τόµ. ΙΖ, σ. 14703, 14704.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση
των ονοµάτων των πρώην Βουλευτών που προσέφυγαν στο
Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διεκδίκηση αναδροµικών αυξήσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 14737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14833-14835, 14912, 14913, 14915,
14969-14971, 14979, 15155.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον
τοµέα της έρευνας και διάσωσης" και β) "Kύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή αστυνοµικών συνδέσµων σε
θέµατα ασύλου". τόµ. ΙΖ, σ. 14854.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙZ, σ. 14969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 14969-14971, 14979, 15155.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙZ, σ. 14971, τόµ. Κ,
σ. 17415, 18002.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙZ, σ. 15155.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουρ-
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γήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15841,15842,15843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής. τόµ. IH, σ. 15890,
15892, 15893.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των πρώην
Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα Κύρκου. τόµ. ΙΗ, σ. 15940.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15962, 15963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. τόµ. K, σ.
17173, 17174.
Αναφορά του στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του
ελλείµµατος της χώρας. τόµ. K, σ. 17249,17250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17249, 17250,
17366, 17414, 17415.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18002.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8391.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) -Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 11004.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12321.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16354-16356, 1667916681.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 47424744, 4746, 4796.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4766.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5350-5352, 5480, 5481, 5519,
5520.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3085.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χιονοδροµικό κέντρο Παρνασσού κ.λπ. τόµ. H, σ. 6360, 6361.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6424-6426, 6491.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές
για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6491.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7669.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των
Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9816.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11090.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12360.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Κέντρα Υγείας Ιτέας και Λιδωρικίου του Νοµού Φωκίδας. τόµ. ΙΕ, σ.
12688, 12689.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπτυξη του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13262.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση και τη διαχείριση του ορυκτού πλούτου της χώρας. τόµ.
ΙΣΤ, σ. 14161.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12938,
12970.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17268.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3000.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10596,
10597.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3242.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8974.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9509.
Διορισµός του ως Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 12296.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12424.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12424, 12425, 12426.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12524.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις

παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13111,
13123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13658,13666-13668,13675,
13685.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ' εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14096, 14097, 14098, 14104, 14109, 14110.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14097, 14098.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15858,15859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17776, 17791,
17794, 17797-17799, 17800, 17803, 17805, 17806.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµε-
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τώπιση των προβληµάτων στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλλιθέα, την επαναλειτουργία της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α, σ. 235,
236.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 356-358, 381, 387, 388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ.
Β, σ. 868.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2011. τόµ. Β, σ. 1347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας στο νοσοκοµείο "Αγία Όλγα" κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1409, 1410, 1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2492, 2493, 2499,
2519, 2573.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Τοµάζο
Πάντοα Σιόπα, τέως Υπουργού Οικονοµικών της Ιταλίας
και εν ενεργεία συµβούλου του Έλληνα Πρωθυπουργού.
τόµ. Δ, σ. 2946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2946-2950,3288.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3820-3822, 3828- 3830.
Οµιλία του επί της διαβίβασης δικογραφιών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών": α) κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως
2009 και β) κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του υπουργικού συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001. τόµ. Ε,
σ. 3832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξέλιξη
της υπόθεσης φοροδιαφυγής και διακίνησης µαύρου χρήµατος κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4854, 4855, 4856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5541, 5542.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5541, 5542, 5545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ύψους
50 δισ. ευρώ που πρότεινε η "Τρόικα" κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5702,
5703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το "Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας" κ.λπ. τόµ.
Ζ, σ. 5704, 5705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7594, 7599, 7600-7602,
7607, 7734, 7735, 7736, 7738, 7894, 7914, 7916, 7917.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας
περιουσίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7777, 7778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ανα-

µόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9353, 9358, 9378 - 9381.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9358,
τόµ. ΙΖ, σ. 14511, 14518, τόµ. ΙΗ, σ. 16117.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10863-10865, 10873,
10874, 10875.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Οικονοµικών
και διορισµός του ως Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ, σ. 12294, 12295.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12459.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12459-12462.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Λευκορωσίας για Οικονοµική, Επιστηµονική
και Τεχνολογική Συνεργασία", β) "Κύρωση της Τροποποίησης της Σύµβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού", γ) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υφυπουργείου της Τουρκικής Δηµοκρατίας που είναι αρµόδιο για
την επιστήµη και την τεχνολογία, όσον αφορά στη συνεργασία µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου
Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας
(TUBITAK)", δ) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Κράτους του Κουβέιτ στην Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία". τόµ. ΙΕ, σ. 12566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12812-12814.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνοµπίλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13559-13561, 13599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14511, 14518, 14525,
14546-14549, 14568, 14628, 14631, 14638, 14642.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2011, στις Βρυξέλλες. τόµ. ΙΖ, σ.
14546, 14569.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών TAXI. τόµ. ΙΖ, σ. 14638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
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άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16101,
16113, 16114, 16117, 16119, 16168 - 16171, 16173,
16178, ΙΘ, σ. 16315.
Αναφορά του στην παραίτηση της επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή. τόµ. IH, σ.
16173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση του οικισµού της Μαυροπηγής στην Κοζάνη λόγω
της επέκτασης των ορυχείων της Δ.Ε.Η. τόµ. ΙΘ, σ. 16787,
16788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ρυθµιστικό Σχέδιο Βόλου και το Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος του Οικιστικού Συγκροτήµατος Βόλου. τόµ. K, σ.
17877, 17878, 17879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προώθηση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή
Πόρτο Λάφια της Καρυστίας Ευβοίας. τόµ. K, σ. 17991,
17992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να επιστρέψει στην εταιρεία
"Χρυσωρυχεία Θράκης" την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος
χρυσού στο Πέραµα Θράκης. τόµ. K, σ. 17993.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 253.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 355, 389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών πράξεων". τόµ. Β, σ. 1037, 1114, 1115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3420, 3462,
3463.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4102, 4116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4985,4986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5353, 5482, 5520.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8525.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10921.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11432.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού

πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12638, 12659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13767,
13787.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13787.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16016-16018, 16055.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17124,17140.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δηλώσεις
του Τούρκου Υπουργού Επικρατείας κ. Μπαγίς περί συνεκµετάλλευσης του Αιγαίου κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1695, 1696.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις εργασιακές
σχέσεις κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2386, 2388.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την κινητικότητα µουσουλµανικών εξτρεµιστικών
κύκλων στην Αθήνα κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2390, 2391.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 16 και 17 Δεκεµβρίου
2010 κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2392, 2394.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2489.
Οµιλία της στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2489.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3115.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12794.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12816.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων κ.λπ. τόµ. Α, σ. 323, 325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονικό
ορίζοντα διερεύνησης της ενδεχόµενης Εξεταστικής Επιτροπής για την οικονοµία κ.λπ. τόµ. Α, σ. 326, 327.
Αναφορά του στους χαρακτηρισµούς του Προέδρου του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα,
περί "χώρας των διαφθαρµένων" και "διαφθαρµένο Κοινοβούλιο", κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησής
του προς τον Πρωθυπουργό. τόµ. Α, σ. 328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Θερµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ.
Α, σ. 328, 330.
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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 2011". τόµ. Δ, σ. 3289-3294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, τον ορισµό των Ελληνικών Αποκλειστικών Οικονοµικών Ζωνών (ΑΟΖ) κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3799, 3801, 3802.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 41424145, 4159, 4160-4162, 4163, 4356.
Αναφορά του στην Εξεταστική Επιτροπή "για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της", λόγω της κατάθεσης του πορίσµατός της. τόµ. ΣΤ, σ. 4356.
Αναφορά του στα γεγονότα της Αιγύπτου. τόµ. Ζ, σ.
5298.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ευρωπαϊκή "οικονοµική διακυβέρνηση", την υποβάθµιση του ρόλου του έθνους - κράτους κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5298, 5300,
5301.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των εισιτηρίων και των διοδίων κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5302, 5304.
Αναφορά του στα γεγονότα στη Λιβύη και στη µεταφορά
εγκλωβισµένων στην Ελλάδα. τόµ. H, σ. 6354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης για το σύνολο της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6354, 6356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική κρίση κ.λπ. τόµ. H, σ. 6357, 6358,
6359, 6360.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7048.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου για τις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011. τόµ. Θ, σ.
7573-7575, 7579, 7582.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι, σ. 7870, 7878, 7884,
7885, 7887, 7889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια
και τα "λουκέτα" στην αγορά κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8496, 8498.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αµφισβήτηση της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης
στο Καστελόριζο από τη Τουρκία κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8499,
8501.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το "Σύµφωνο για το Ευρώ",
το νέο πακέτο µέτρων, την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8502, 8504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον περιορισµό της συµµετοχής του Δηµοσίου στη ΔΕΗ κάτω του 51%
κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9567, 9569.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εκποίη-

ση του δηµόσιου πλούτου κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9571, 9573,
9574, 9575.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που θα ενταχθούν στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. τόµ. ΙΔ, σ. 11995, 11997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπογραφή του νέου µνηµονίου και τις συνέπειες στον ελληνικό
λαό. τόµ. ΙΔ, σ. 11998-12000, 12001, 12002.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 12000, 12002.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης στην Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12284 - 12286,
12300, 12301, 12302, 12482, 12484, 12485, 12486 12488.
Αναφορά του στη δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου ότι το 1981 η χώρα απέκτησε την
πρώτη δηµοκρατική κυβέρνηση, κατά την οµιλία του στη
συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12732-12735, 12878 - 12880, 12881.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 1567115673.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 541/94 και 543/96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες
διατάξεις". τόµ. K, σ. 17567.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον εντοπισµό καρκινογόνων ουσιών στο νερό στην περιοχή των Οινόφυτων, τη µόλυνση του Ασωπού ποταµού κ.λπ. τόµ. Α, σ.
233, 234.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 485, 486.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών πράξεων". τόµ. Β, σ. 1039, 1115.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της εγκληµατικότητας στην Εύβοια κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1628,
1629, 1630.
Οµιλία της στην ειδική συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των
γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της
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βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β, σ. 1650, 1651.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης – Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις’’. τόµ. Β, σ. 1654,
1678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2530, 2531, 2572.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3118.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης Αγροτικών Ιατρών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3735.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την ανανέωση των
συµβάσεων των γιατρών του ΙΚΑ. τόµ. Ε, σ. 3880, 3881,
3882.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4113, 4114.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση των µονάδων µεταµοσχεύσεων µεγάλων νοσοκοµείων
της χώρας µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4516.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4977,4979, τόµ. Ζ,
σ. 5146, 5147, 5205.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το οδικό δίκτυο στο Νοµό Ευβοίας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6122, 6123, 6124.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης, για την Πρόληψη και τον έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην
Αθήνα, Ελλάδα" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της
Υγείας και της Ιατρικής". τόµ. H, σ. 6532, 6533, 6534.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7684, 7685.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ατασθαλίες στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7829, 7830, 7831.
Οµιλία της στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9650.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τα επιδόµατα των πολύτεκνων οικογενειών. τόµ. ΙΒ, σ. 9685, 9686, 9687.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10914, 10915, 10924.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πανεπιστήµιο της Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΙΔ, σ. 11937, 11938.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12018, 12023, 12028, 12029.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12097, 12098, 12132, 12133,
12210, 12242.

Αναφορά της στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12210, 12242.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σύστηµα υγείας του Νοµού
Ευβοίας. τόµ. ΙΕ, σ. 12558, 12559.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12639, 12660.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κύρωση του αναθεωρηµένου Διεθνούς
Υγειονοµικού Κανονισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13323.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13910, 13911, 13912.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13963, 14003,
14004.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των κρουσµάτων του ιού AIDS/HIV στην Ελλάδα. τόµ. IH,
σ. 16088, 16089, 16090.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. IH, σ. 16092,
16093.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16335,
16336.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 16987,
16989, 17081.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16987, 16989, 16994, 17066, 17067, 17081, 17086.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17050.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17135,17136.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία των µικρών παιδιών και εφήβων
που επαιτούν σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. τόµ. K, σ.
17537, 17538.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη στήριξη των ανέργων
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 323, 324.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 379-381.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στις εργασιακές
σχέσεις κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2386, 2387.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2509- 2511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3279, 3282.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, τον ορισµό των Ελληνικών Αποκλειστικών Οικονοµικών Ζωνών (ΑΟΖ) κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3799, 3800-3802.
Οµιλία της στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 41494152, 4163, 4164, 4356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5574-5576.
Αναφορά της στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5576.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, κ. Γεωργίου Παπανδρέου, για τις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011. τόµ. Θ, σ.
7576, 7581.
Οµιλία της στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι, σ. 7881, 7886.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12290 -12292, 12304, 12474, 12475, 12476, 12477,
12485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12869, 12870, 12877.
Αναφορά της στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12870.
Αναφορά της στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12991, 12993.
Αναφορά της στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2011, στις Βρυξέλλες. τόµ. ΙΖ, σ.
14564.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14564-14566, 14567.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15718 15720, 15730, 15732.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας για τους ανέργους. τόµ. ΙΘ, σ. 16212,
16213.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17129, 17130,
17131, 17132, 17133.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17333 - 17335.
ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3088.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου
Παπανδρέου, µε την οποία ενηµερώνει ότι τίθεται εκτός
Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. Γ, σ. 2559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3260,3261.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή πενθηµέρων και νυχτερινών απολαβών για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 346, 347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιδότηση του κόστους εργασίας στους Νοµούς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.λπ. τόµ. Α, σ. 826, 827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαφυγή
του στελέχους της "SIEMENS" Φολκ Γιουνγκ στη Γερµανία
κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2128, 2129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2467.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση Συµφωνίας Έδρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
FRONTEX (Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη φιλοξενία
του επιχειρησιακού γραφείου FRONTEX στην Ελλάδα" και
β) "Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δηµοκρατίας, σχετικά µε τη συνεργασία σε θέµατα εσωτερικής
ασφάλειας". τόµ. Δ, σ. 2646, 2647.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στάση της
Ελληνικής Αστυνοµίας στα συλλαλητήρια της Αθήνας κ.λπ.
τόµ. Δ, σ. 2715, 2716, 2717.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδη-
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λωτών. τόµ. Δ, σ. 2736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2736.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3453.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της λαθροµετανάστευσης µε την κατασκευή φράκτη
στον Έβρο. τόµ. Ε, σ. 3802, 3804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέµβαση των ΜΑΤ στο Οβριόκαστρο Κερατέας κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3846, 3847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4417, 4443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4719.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάληψη της Νοµικής Σχολής από λαθροµετανάστες κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4843, 4844, 4845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις και την ενηµέρωση αναφορικά µε τα πυρηνικά
εργοστάσια Κοζλοντούι και Μπέλενε στη Βουλγαρία κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4878, 4879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για την επανεισδοχή
των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4883, 4884, 4885,
4886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολο-

γήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5562, 5675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύλληψη
των παρανόµων αλλοδαπών κατά τη µεταφορά τους από τη
Νοµική Σχολή στο Μέγαρο "ΥΠΑΤΙΑ" κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5763,
5764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5884,
5885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σχέση λαθροµεταναστών και "αντιρατσιστικών" οργανώσεων κ.λπ.
τόµ. H, σ. 6631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αστυνοµική παρουσία στην Κερατέα κ.λπ. τόµ. H, σ. 6633, 6634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6683.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 18
του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 7085, 7086.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7100.
Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των
δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8457.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αύξηση της εγκληµατικότητας στην περιφέρεια
Αττικής. τόµ. Ι, σ. 8564, 8565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατ’ εξαίρεση πραγµατοποίηση ταξιδιού σε κατόχους βεβαιώσεων εξάµηνης αναβολής αποµάκρυνσης στις χώρες καταγωγής τους κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9041, 9042, 9043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απέλαση των λαθροµεταναστών από όλη τη χώρα, την καταστολή της µεταναστευτικής
εισροής κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9043, 9044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
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και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9409.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) – Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας’’». τόµ. ΙΓ, σ. 11005.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12309.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12860.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
της ποδοσφαιρικής έδρας και τη συγχώνευση της ΠΑΕ Α.Ο.
Καβάλας µε την ΠΑΕ Ηρακλής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13658-13660, 13698.
Αναφορά του στην 20η Ιουλίου, ηµέρα εισβολής του "Αττίλα" στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14008.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτήτων ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14008.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την "υιοθέτηση" των παιδιών των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14536.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 109.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1422, 1423, 1424, 1425, 1434, 1435, 1436.
Αναφορά του σχετικά µε τη µη προσέλευση του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου στην " Ώρα του Πρωθυπουργού" στη Βουλή. τόµ. Γ, σ. 2130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3060-3062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3412, 34323436, 3474-3476.
Καταδικαστέα αναφορά του για την τροµοκρατική επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Κολοκοτρώνη και στα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε, σ. 3697, 3698.
Αναφορά του για το δηµοσίευµα του WikiLeaks, µέσω
της βρετανικής εφηµερίδας "Guardian". τόµ. Ε, σ. 3698.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4884,
τόµ. ΙΓ, σ. 11337.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5163, 5164, 5165, 5166, 5168.
Καταδικαστέα αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη, κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού. τόµ. Ζ, σ. 5765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5851,
5868-5870, 5885, 5892, 5893, 5894, 5897, 5898.
Αναφορά του στην 23η Φεβρουαρίου, ηµέρα γενικής απεργίας, και έκκληση για ειρηνική διαδήλωση. τόµ. Ζ, σ.
5868.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5897,
5898.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. H, σ. 6633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7059,7107-7110, 7113, 7116,
7117, 7118, 7119, 7149, 7163-7165, 7358, 7359.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 18
του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 7088, 7089.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7109, 7116, 7117, 7118, 7119.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7165, 7563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7546, 7562, 7563, 7565.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7562.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. Ι, σ.
8565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
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ανοχής και τη σύσταση επιτροπής για τους λαθροµετανάστες του Μεγάρου "ΥΠΑΤΙΑ" κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9192, 9194.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο
Νοµπελίστας Ερευνητής κ. James D. Watson και στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Υπουργών και καταδίκη αυτών.
τόµ. ΙΑ, σ. 9195, 9196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποτροπή µαζικής εισόδου παρανόµων µεταναστών κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9482, 9483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά της λαθροµετανάστευσης στην Ηγουµενίτσα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9484, 9485, 9486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, το οικονοµικό κόστος για την
Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9644, 9645.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9656, 9657-9659, 9660, 9661, 9668, 9669.
Αναφορά του στη σύλληψη των κακοποιών οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο αστυνοµικούς της οµάδας ΔΙΑΣ. τόµ.
ΙΒ, σ. 9657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Κέντρου Κράτησης και Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών
στο παλιό Αεροδρόµιο Ελληνικού. τόµ. ΙΓ, σ. 11336,
11337.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας
των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΔ, σ. 11470,
11472.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12366.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12366 - 12368.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό, κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12988, 12989, 12990, 12992.
Αναφορά του στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ, σ. 12990.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξέλιξη
των ερευνών για την τροµοκρατική οργάνωση "ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13748,13749.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον
τοµέα της έρευνας και διάσωσης" και β) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή αστυνοµικών συνδέσµων σε
θέµατα ασύλου". τόµ. ΙΖ, σ. 14854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό συµβασιούχων πυροσβεστών από το ν.3938/2011. τόµ.
IH, σ. 16099, 16100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου. τόµ. ΙΘ, σ. 16218, 16219, 16221, 16222,
16223.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της ε-

γκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16243, 16244-16246, 1625116253.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή και Υπουργού Γεωργίου-Αλέξανδρου Μαγκάκη.
τόµ. ΙΘ, σ. 16251.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταλήψεις των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. τόµ. ΙΘ, σ.
17032,17033.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5102, 5103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών του Νοµού Κιλκίς για ζηµιές που υπέστησαν από έντονες βροχοπτώσεις κ.λπ. τόµ.
Ζ, σ. 5307, 5308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12829, τόµ. ΙΣΤ, σ. 13952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13993, 14037,
14041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15663.
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΓ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών πράξεων". τόµ. Β, σ. 1056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη οικογενειακών ιατρών και ιατρών λοιπών ειδικοτήτων
στο ΙΚΑ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1701, 1702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3252, 3253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5187, 5188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7677, 7678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαι-
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δευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12091-12093, 12129-12131.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 13ης Ιουνίου. τόµ. ΙΔ, σ. 12196, 12237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12196, 12237.
Αναφορά του στη δήλωση παραίτησης του Βουλευτή κ. Ε.
Νασιώκα. τόµ. ΙΔ, σ. 12237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16151.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
ΙΘ, σ. 16384.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 912, 913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1127.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1170, 1171, 1175.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1170, 1171, 1175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1536-1538, 1563, 1573-1575,
1608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός

διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2247-2250, 2275-2277, 2302,
τόµ. Δ, σ. 2624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2360-2362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2945.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο της µεγαλύτερης ελληνίστριας της εποχής µας, της Ζακλίν ντε Ροµιγί.
τόµ. Δ, σ. 2945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4430-4432, 4439, 4447-4449, 4460.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4439, 4447, 4453, 4459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4447-4449, 4460.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4571,
τόµ. Θ, σ. 7626, τόµ. ΙΓ, σ. 10810.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4573,4578, 4580,4584,4585,4586.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άσκηση
του εκλογικού δικαιώµατος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την επικράτεια κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4720.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5247, 5249, 5250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 6081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
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Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7103,7104.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7104.
Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των
δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7624, 7625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 80948097,8127.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κοινοποίηση των Πρακτικών των Υπηρεσιακών Συµβουλίων για
την επιλογή Προϊσταµένων Διευθύνσεων του Υπουργείου
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8165, 8166.
Οµιλία του στο σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8753, 8754.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8802,
8803.
Αναφορά του στο αίτηµα του πρώην Υπουργού κ. Α. Κοντού, για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο
της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που προβλέπει το άρθρο 86 παρ. 5
του Συντάγµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4439, τόµ. ΙΑ, σ. 8948,8949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8948, 8966, 8968, 8985, 8986,
8987, 9007, 9011.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8987.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9375, 9376.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9596, 9597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιλογή
των προϊσταµένων οργανικών µονάδων, σύµφωνα µε τις
µεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/2010. τόµ. ΙΓ, σ. 10757,
10758.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 1059910601.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ, σ. 10634,
10635.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10692, 10693, 10808, 10809, 10810.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12104.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12324.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12324, 12325.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12535.
Αναφορά του στις πρόσφατες αποκαλύψεις στο χώρο του
ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ, σ. 12710.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΕ, σ. 12760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12760, 12761.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12969, 12710.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13112,
13113.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη αποζηµίωση των Βουλευτών που συµµετέχουν στις
επιτροπές και στους Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη
σε αποστολή στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13679.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη
και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14821,
14822.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15140, 15141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15666,
15667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16875 - 16878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17419 - 17421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17790, 17791.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1699, 1700.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2488, 2525, 2526,
2576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2941, 2942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3431, 3438,
3439, 3440, 3441, 3699, 3700.
Καταδικαστέα αναφορά του για την τροµοκρατική επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Κολοκοτρώνη και στα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε, σ. 3699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την ιδιωτικοποίηση των αστικών
συγκοινωνιών της Αθήνας κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3844, 3845.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής και της Αποκεντρωµένης Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4081, 4082.

Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4479, 4487.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4704,
4730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4704,
4730, 4731, 4729.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4731,
τόµ. Ζ, σ. 5499, τόµ. Ι, σ. 8254, τόµ. ΙΕ, σ. 12916, τόµ. ΙΗ,
σ. 16114, 16118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5267,5268.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5374, 5375, 5376, 5494, 5500.
Αναφορά του στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου. τόµ. Ζ, σ. 5493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών στα καύσιµα κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5629, 5630, 5631.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής
Συµφωνίας (Technical Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας σχετικά
µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού
Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", β) "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC) και της Τεχνικής Συµφωνίας µεταξύ
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας σχετικά µε την εφαρµογή του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας
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της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων
Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", γ) "Κύρωση Μνηµονίου Συναντίληψης (Memorandum of
Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών
Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜAMSCC)και της Τεχνικής Συµφωνίας (Technical
Arrangement) µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της
Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την εφαρµογή του
Μνηµονίου Συναντίληψης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)’’, δ) ‘’Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)’’. τόµ. H, σ.
6151.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σε
θέµατα ασφάλειας και αστυνοµικής συνεργασίας" και β)
Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Σερβίας, σχετικά µε τη συνεργασία για την πρόληψη και
την καταπολέµηση του εγκλήµατος και ιδιαίτερα των οργανωµένων µορφών του". τόµ. H, σ. 6568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6689.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6954.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7611, 7612.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας
της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Τσέχικης Δηµοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού" και γ) "Κύρωση της

Τροποποίησης υπ’ αριθµ. 1 στη Συµφωνία Διοικητικής Φύσεως µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας σχετικά µε τη Συνεργασία στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήµατος Επιδείξεως µη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Unmanned Combat Air
Vehicle, UCAV)". τόµ. Ι, σ. 8254.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάθεση
καθηκόντων αστυνόµευσης στις Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8726, 8727.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 1056410567, 10581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10733-10735, 10798, 10803.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10797, 10803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 11001, 11002, 11003,
11004, 11044, 11046.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12312.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12720.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12875.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12916, 12922, 12923.
Αναφορά του στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ, σ. 12923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης "ΛΑΡΚΟ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13625,
13626, 13627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13972 – 13974,
14020.
Αναφορά του στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της
χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14019.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτήτων ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14020.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύ-
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σταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε
βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008,
σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο
390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14077, 14078.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά µε τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευσης και την Παροχή Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους", β)"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουµανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των
Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ", γ)"Κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ της Διοίκησης Συµµαχικών
Δυνάµεων της Νάπολης και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε την Εγκαθίδρυση της Προωθηµένης Βάσης Διοικητικής Μέριµνας στο Λιµένα της Σούδας" και δ)"Νοµοθετική κύρωση του Πέµπτου
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συµφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναµη Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ.
ΙΖ, σ. 14295, 14298, 14299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14552-14554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες
πρόνοιας. τόµ. ΙΖ, σ. 14601, 14602.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση των αποσπασµένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. τόµ.
ΙΖ, σ. 14695, 14696, 14697.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη
και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15797,
15799.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποι-

νική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15836, 15839-15841
,15855.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των βρεφικών-παιδικών σταθµών της χώρας. τόµ. IH, σ.
16093, 16094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16114,
16118, 16174, 16175, 16176, τόµ. ΙΘ, σ. 16331, 16332.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 16332.
Δήλωσή του, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ότι το Κόµµα του θα υπερψηφίσει το άρθρο 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής", για τη
διάταξη που αφορά το τέµενος και µόνο και ότι δεν συµφωνούν µε το υπόλοιπο. τόµ. ΙΘ, σ. 16377, 16378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Πρωτοδικείου Λαµίας για την ίδρυση συλλόγου
σπουδαστών στο ΤΕΙ Λαµίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17038, 17039,
17040.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17141, 17142,
17143, 17144, 17145, 17146.
ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4999.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τήρηση
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των προβλεπόµενων ρυθµίσεων του ν. 3851/2010 για την
κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σταθµών επαγγελµατιών αγροτών κ.λπ.
τόµ. H, σ. 6520,6521.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6681.
Αναφορά της στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7105.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7105.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10698.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12119.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12389.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12389.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13966.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16161.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16372.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποτροπή της διακοπής της λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας
και την ανάγκη συνέχισης της χρηµατοδότησής τους. τόµ.
ΙΘ, σ. 16664,16665.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17000.
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και διορισµός του ως Υφυπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. Α,
σ. 4.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποβάθµιση λειτουργίας του Αθηναϊκού και του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. τόµ. H, σ. 6627, 6628.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 9 και 29 και επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 318 και ειδικό αριθµό 20 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ, σ. 7054.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8860, 8861,
8862.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
διορισµός του ως Υφυπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 12295, 12296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση της απονοµής της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13705, 13708, 13711.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση
των ονοµάτων των πρώην Βουλευτών που προσέφυγαν στο
Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διεκδίκηση αναδροµικών αυξήσεων. τόµ. ΙΖ, σ. 14737, 14738.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15851,15854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση
Εφετείου Ανατολικής Μακεδονίας µε έδρα την Καβάλα.
τόµ. IH, σ. 16097, 16098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Πρωτοδικείου Λαµίας για την ίδρυση συλλόγου
σπουδαστών στο ΤΕΙ Λαµίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17039,17040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής προκειµένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες πρώην Υφυπουργού Αθλητισµού. τόµ.
ΙΘ, σ. 17116,17117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17817, 17818,
17819,17821.
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ευχετήρια αναφορά του για καλή Σύνοδο. τόµ. Α, σ. 24.
Αναφορά του στις τροποποιήσεις του Κανονισµού που έγιναν δεκτές από το Σώµα στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας
στις 16 Ιουλίου 2010. τόµ. Α, σ. 24-25.
Αναφορά του στην εφαρµογή του νέου Κανονισµού, σχετικά µε τη συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων ή επικαίρων
ερωτήσεων. τόµ. Α, σ. 86.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το Θερµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 328.
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Αναφορά του στους χαρακτηρισµούς του Προέδρου του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα,
περί "χώρας των διαφθαρµένων" και "διαφθαρµένο Κοινοβούλιο", κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησής
του προς τον Πρωθυπουργό. τόµ. Α, σ. 328.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 328,
578, τόµ. Γ, σ.2563, τόµ. Η, σ. 6424, τόµ. Θ, σ. 6961,
7097, 7573, 7576, τόµ. Ι, σ. 7692, 7878, τόµ. ΙΑ, σ. 9253,
9277, τόµ. ΙΓ, σ. 10858, τόµ. ΙΔ, σ. 11711, τόµ. ΙΕ, σ.
12464, 12467, 12482, 12804, 12805, 12878, 12880,
12881, 12976, 12977, 12978, 12996, 12997, τόµ. ΙΗ, σ.
15731, 15732, 15733, 16118, τόµ. ΙΘ, σ. 16304, 16327
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 429, τόµ. Β, σ.
1193, τόµ. Γ, σ. 2392, 2393,2533,2534, τόµ. ΣΤ, σ. 4563,
τόµ. ΙΓ, σ. 10580, τόµ. ΙΕ, σ. 12994, 13124, 13125,
13128, τόµ. ΙΘ, σ. 16327, 16328, 17062, τόµ. Κ, σ.
17480, 17481, 17482.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την
αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το
φάρµακο. τόµ. Α, σ. 429.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1071,
1072-1077, 1082, 1083.
Καταδικαστέα αναφορά του για την αποστολή δεµάτων
µε εκρηκτικά. τόµ. Β, σ. 1082.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ‘’για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την
υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου’’. τόµ. Β, σ. 1164, 1166.
Αναφορά του στην πρόταση του Προέδρου του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, να
κληθούν οι δύο συνταγµατολόγοι της Βουλής, ο Υπουργός
Υγείας και ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου" τόµ. Β, σ. 1166.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1166, 1171, 1172, 1173, 1175,
1193, 1214.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1171, 1172, 1173, 1174, 1175.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αλέξανδρο Κοντό, σχετικά µε την εγκυρότητα των επιστολικών ψήφων, ενόψει της ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά µε την υπόθεση της Μο-

νής Βατοπεδίου". τόµ. Β, σ. 1193.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί της
προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β, σ. 1214.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β, σ. 1284, 1286, 1287, 1288.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009, καθώς
και του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2011. τόµ. Β, σ. 1347.
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική συνεδρίαση αφιερωµένη στη συµπλήρωση των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια. τόµ. Β, σ. 1471, 1475.
Οµιλία του στην ειδική συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των
γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της
βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β, σ. 1645-1647.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2487, 2490, 2491, 2492.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2672.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του προϋπολογισµού
του Κράτους. τόµ. Δ, σ. 2893 - 2894.
Αναφορά του επί της αποχώρησης από το Βουλευτικό αξίωµα του κ. Ε. Σκουλάκη, λόγω εκλογής του ως Δηµάρχου
Χανίων. τόµ. Δ, σ. 2958.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2961.
Αναφορά του στην αποχώρηση από το Βουλευτικό αξίωµα του κ. Α. Κατσιφάρα, λόγω εκλογής του ως Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. τόµ. Δ, σ. 3001.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας του προϋπολογισµού.
τόµ. Δ, σ. 3294.
Αναφορά του στην Εξεταστική Επιτροπή "για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της", λόγω της κατάθεσης του πορίσµατός της. τόµ. ΣΤ, σ. 4353.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5297.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές
για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6466.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6964.
Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής
για την αποστολή ψηφίσµατος προς την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, µε το οποίο οµόφωνα διακηρύσσει την ένθερµη
και οµόφωνη υποστήριξή της και το ενεργό ενδιαφέρον της
για την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραµµα Σπουδών της Αυστραλίας. τόµ. Θ, σ. 7035.
Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησής του, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογε-
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νειών των δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που
δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7094,7096.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την οργάνωση της συζήτησης επί του κατατεθέντος πορίσµατος
της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων, που ανακοινώθηκε στη
Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8792.
Αναφορά του στο αίτηµα του πρώην Υπουργού κ. Α. Κοντού, για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο
της εναντίον του κατηγορίας σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου που προβλέπει το άρθρο 86 παρ. 5
του Συντάγµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 8947,8948,8949,8950.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο
Νοµπελίστας Ερευνητής κ. James D. Watson και στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Υπουργών και καταδίκη αυτών.
τόµ. ΙΑ, σ. 9194, 9195, 9196, 9197.
Ενηµέρωσή του για την πρόταση που έγινε οµόφωνα αποδεκτή, από τη Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από εισήγησή του, σχετικά µε την οικονοµική ενίσχυση και των ανήλικων τέκνων των στελεχών των Σωµάτων Ασφαλείας
που δολοφονήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. τόµ. ΙΑ, σ. 9195.
Αναφορά του στον τρόπο που θα διεξαχθεί η συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112)
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του
πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία "Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ, σ. 9235.
Αναφορά του στο "πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΙΑ,
σ. 9253,9254.
Αναφορά του επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της
µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της πρότασης για
σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας, κ. Απόστολου- Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά
µε την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία, η κοινοπραξία «Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ) -Ferrostaal
AG-HDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214» (Σύµβαση µε
την ονοµασία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»), για αξιόποινες πράξεις. τόµ.
ΙΑ, σ. 9278.
Αναφορά του στην πρόταση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, για σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του χρέους. τόµ. ΙΒ, σ. 9571.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9647.
Αναφορά του στο τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής
"για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό
της". τόµ. ΙΓ, σ. 10558.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10558,
10577, 10579, 10580.
Αναφορά του στους υπαλλήλους της Βουλής που υποστηρίζουν τις εργασίες των Επιτροπών. τόµ. ΙΓ, σ. 10561,
10562.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10576,

10577, 10578, τόµ. ΙΔ, σ. 12002, τόµ. ΙΕ, σ.
12873,12874,12966,12997, τόµ. ΙΗ, σ. 15732, τόµ. Κ, σ.
17481.
Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10577.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε την τήρηση
του Κανονισµού και τα πειθαρχικά µέτρα. τόµ. ΙΓ, σ. 10578,
10579.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασεώς του "Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ, σ. 10631, 10635, 10636,
10637, 10638.
Αναφορά του σε δηµοσιεύµατα των γερµανικών µέσων
µαζικής ενηµέρωσης για την Ελλάδα. τόµ. ΙΓ, σ. 10637.
Αναφορά του στη 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ, σ. 10776.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10800.
Αναφορά του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10853.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του
δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ, σ. 11079.
Οµιλία του για το θέµα της ψηφοφορίας στην πρόταση
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ, σ. 11117, 11118.
Αναφορά του στην επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής
των Κοινοτήτων του Ηνωµένου Βασιλείου κ. John Bercow.
τόµ. ΙΓ, σ. 11271.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
της προτάσεως του Πρωθυπουργού για την παροχή ψήφου
εµπιστοσύνης της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ, σ. 12283.
Αναφορά του στη δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου ότι το 1981 η χώρα απέκτησε την
πρώτη δηµοκρατική κυβέρνηση, κατά την οµιλία του στη
συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12481, 12482.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12481, 12482.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12875.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ.
12977.
Αναφορά του στις επιθέσεις στα γραφεία των Βουλευτών
στα Χανιά, και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ, σ. 13003, 13004.
Οµιλία του επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατη-
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γικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13014.
Αναφορά του στη διαδικασία διεξαγωγής της συζήτησης
επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την από 15-22000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο Πολεµικό
Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της
πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου. τόµ. ΙΕ, σ.
13095.
Αναφορά του στη διαδικασία διεξαγωγής της µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση δίωξης, όπως αυτές
καθορίζονται και εξειδικεύονται στο πόρισµα της ως άνω Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13095, 13128.
Αναφορά του στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών και καταδίκη αυτών. τόµ. ΙΕ, σ. 13125, 13126.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από πρότασή του, για νέα µείωση στην
χορηγούµενη αποζηµίωση των Βουλευτών που συµµετέχουν στις επιτροπές και στους Βουλευτές που συµµετέχουν
ως µέλη σε αποστολή στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13668,13671,13672.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από εισήγησή του, για την "υιοθέτηση"
των παιδιών των µελών των Ενόπλων Δυνάµεων και των
Σωµάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14005, 14006,
14008.
Αναφορά του στην 20η Ιουλίου, ηµέρα εισβολής του "Αττίλα" στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14008.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο
του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητας τους, κατόπιν
της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS». τόµ. ΙΣΤ, σ. 14068, 14073.
Αναφορά του επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της
µυστικής ονοµαστικής ψηφοφορίας για την ανάθεση ή µη
από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην
υπόθεση «SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14110, 14114.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ.
15669,15670.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν πρέπει ή
όχι να διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία ύστερα από την

απόσυρση της αίτησης ψηφοφορίας από τους Βουλευτές
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού. τόµ. ΙΗ, σ. 15733.
Αναφορά του επί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή της ονοµαστικής µυστικής ψηφοφορίας επί της προτάσεως που
κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
"SIEΜENS", από τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το
2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009 10/10/2009 και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008. τόµ.
ΙΗ, σ. 15860 - 15863.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης για την άρση της ασυλίας
των Βουλευτών και της ονοµαστικής ψηφοφορίας. τόµ. ΙΘ,
σ. 16390, 16391.
Αναφορά του στην αλλαγή του Κανονισµού, σχετικά µε
την άρση της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΙΘ, σ. 16391.
Αναφορά του στην απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
σχετικά µε τη µίσθωση των Βουλευτικών αυτοκινήτων. τόµ.
ΙΘ, σ. 16884.
Αναφορά του στην Ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας. τόµ. ΙΘ, σ. 16997.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17048.
Αναφορά του στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. K, σ.
17480,17481,17482.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17558.
ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
188.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαφάνεια
στην ανάθεση έργων από τη Νοµαρχία Αθηνών στους Δήµους αρµοδιότητάς της κ.λπ. τόµ. Α, σ. 796, 797.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Ελλήνων ιδιοκτητών διαµερισµάτων στην εκµετάλλευση
των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5309,5310,5311.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της βίας στα γήπεδα, το οικονοµικό κόστος για την
Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9644.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11702.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12375.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12375.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προε-

404
τοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12699.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την είδηση
της σύλληψης µεταναστών στον Αερολιµένα Αθηνών. τόµ.
ΙΖ, σ. 14694.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων µεταναστών µέσω του ΙΚΑ. τόµ. ΙΘ, σ.
16672,16673.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16887.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17190,17191.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2981, 2982.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4575.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ.
5856,5891.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7262, 7274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11042.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11156, 11169.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12320.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12320.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα στη Ναυτική
Βάση της Κύπρου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό του Υπουργείου για τα νοσοκοµεία του Νοµού Λασιθίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13621,13622.
ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή σε διαµερίσµατα των Αθηνών που διαµένει µεγάλος αριθµός αλλοδαπών κ.λπ. τόµ. Α, σ. 99,
100.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή πενθηµέρων και νυχτερινών απολαβών για το προσωπι-

κό της Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού κ.λπ. τόµ. Α, σ.
822, 823.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Μετοχικό
Ταµείο Στρατού κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1032, 1033.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1179-1181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1345.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1414, 1415, 1432, 1433, 1435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2251-2253, 2281-2283, 2302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2357-2359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ.
Δ, σ. 2726-2728, 2739, 2871,2872,2880,2888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3421,3422,3463.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4422,4451.
Αναφορά του στο αίτηµα του Βουλευτή και πρώην Υπουργού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για τον έλεγχο της εναντίον
του κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής
Βατοπεδίου που προβλέπει το άρθρο 86 παρ. 5 του Συντάγµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4422-4424,4450,4458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού-Λεωφόρου Αλεξάνδρας και το γήπεδο
ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4566.
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Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε πρόβληµα ασφάλειας
και υγιεινής, λόγω συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού µεταναστών σε παλαιά µονοκατοικία στην πλατεία Αττικής. τόµ.
ΣΤ, σ. 4629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4698.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5258.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5499,
τόµ. Θ, σ. 7071, 7074,7626, τόµ. ΙΔ, σ. 11711, τόµ. ΙΕ, σ.
12753, τόµ. ΣΤ, σ. 14098, τόµ. ΙΘ, σ. 16304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5501.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5593,5546.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5864.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5906-5908, 6091, 6092.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. H, σ. 6630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη σχέση λαθροµεταναστών και "αντιρατσιστικών" οργανώσεων κ.λπ.
τόµ. H, σ. 6630, 6631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7074,7091,7156,7157.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 18
του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 7085.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7090,7156,7157.

Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7091,
7158,7569,7569.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7626, τόµ. Ι, σ. 7727,7728,
7908,7930,7931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8099,
8100, 8127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8358.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ.
8526,8527,8528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής στον Βοτανικό εξαιτίας παράνοµων δραστηριοτήτων των Αθιγγάνων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 8852, 8853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8945 - 8947, 8948,8995,9010.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9242-9244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9797.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του 44χρονου Έλληνα πολίτη στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη
των βίαιων περιστατικών που συµβαίνουν σε αυτό. τόµ. ΙΒ,
σ. 9797.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10694.
Αναφορά του στη σύλληψη από την Αστυνοµία των δύο
Αφγανών, οι οποίοι σκότωσαν τον 44χρονο Έλληνα πολίτη, στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΓ, σ. 10908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαζική αναβολή αποµάκρυνσης των λαθροµεταναστών της «Υπατίας». τόµ. ΙΓ, σ. 10908, 10909.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10915.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11113, 11114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11687,
11692,11712.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νόµο περί
"Ιθαγένειας". τόµ. ΙΔ, σ. 12011, 12012, 12013.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12014, 12023 12026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12105, 12106.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη χρηµατοδότηση της "Οµοφυλοφιλικής Εβδοµάδας" στην Αθήνα. τόµ. ΙΔ, σ. 12064.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12761.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12972.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 1310213104.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13663-13665, 13697.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14837.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας για συνεργασία στον
τοµέα της έρευνας και διάσωσης" και β) "Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενης από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, εκπροσωπούµενης από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά µε την ανταλλαγή αστυνοµικών συνδέσµων σε
θέµατα ασύλου". τόµ. ΙΖ, σ. 14853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15759.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16024,16056-16058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16145,
16146,16334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος ασφάλειας και υγιεινής εξαιτίας
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της παρουσίας κινητών µονάδων του Κέντρου Ελέγχου
Πρόληψης Νοσηµάτων "ΚΕΕΛΠΝΟ" στο κέντρο των Αθηνών. τόµ. ΙΘ, σ. 16223, 16224.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16871 - 16873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα τέκνα των
αλλοδαπών στους Δηµοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
του Δήµου Αθηναίων. τόµ. ΙΘ, σ. 17046.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17181,17195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17262,
17265,17432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο,
την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς
τη γονική ευθύνη και τα µέτρα προστασίας των παιδιών".
τόµ. K, σ. 17276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος
Δηµοσίου
Συµφέροντος".
τόµ.
K,
σ.
17785,17786,17787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί εφαρµογής εργασιακής εφεδρείας σε επαγγελµατίες οπλίτες και της µαταίωσης της άσκησης "Παρµενίων". τόµ. K, σ. 17996, 17997.
ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 19,105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 903, 904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1357.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρεωτική ασφάλιση στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.) κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ε-

πείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2506, 2507, 2571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2977, 2978.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3379,
3397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3924.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4480,4539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5121, 5122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων ζαχάρεως, την πώλησή τους σε τουρκική τράπεζα
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5505.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5579, 5580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5579, 5580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5916.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το κόστος των προγραµµάτων εκπαίδευσης των παιδιών της µουσουλµανικής
µειονότητας. τόµ. H, σ. 6412.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6467.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µαταίωση της κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης κ.λπ. τόµ. H, σ. 6518,6519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6712.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7130.
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Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7657, 7658, τόµ. Ι, σ.
7726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8640.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορηγία
της Εθνικής Τράπεζας σε τηλεοπτική σειρά κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ.
8733, 8734.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων, που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8797-8799.
Καταδικαστέα αναφορά του στη δολοφονική επίθεση
που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας πολίτης στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΒ, σ. 9752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη πώληση της Συνεταιριστικής Ελληνικής Καπνοβιοµηχανίας (ΣΕΚΑΠ) στην Τουρκική Τράπεζα "ZIRAAT BANK".
τόµ. ΙΓ, σ. 10766, 10767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11281,11315,11378.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11315.
Αναφορά του στην οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πολιτική κατάσταση
της χώρας και την πολιτική της Κυβέρνησης για την έξοδο
από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11378.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11948, 11949.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12016, 12027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12120, 12121.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέ-

δρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνοµπίλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13545, 13547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13957,
13958,13991,13992.
Αναφορά του στην 20ή Ιουλίου, ηµέρα εισβολής του "Αττίλα" στην Κύπρο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14537.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φυγή Ελλήνων επαγγελµατιών από το Νοµό Σερρών στη Βουλγαρία. τόµ. ΙΖ, σ. 14602, 14603, 14604.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε έκνοµη παραµονή καθηγητού στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. τόµ. ΙΖ, σ. 14733,
14734, 14735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15704.
Αναφορά του στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του
ελλείµµατος της χώρας. τόµ. K, σ. 17263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17263,17264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17810.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της παραίτησης του Βουλευτή κ. Β. Μιχαλολιάκου από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω
συµµετοχής του στις Περιφερειακές-Δηµοτικές Εκλογές για
τη διεκδίκηση της θέσης του Δηµάρχου Πειραιά. τόµ. Α, σ.
30.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 255, 257.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 254, τόµ. Β, σ. 1761, τόµ. ΣΤ, σ. 4731, 4766,
τόµ. Ζ, σ. 5653, τόµ. H, σ. 6473, τόµ. H, σ. 6622, 6623,
τόµ. Ι, σ. 7738,7744, τόµ. ΙΑ, σ. 9490, 9498, τόµ. ΙΒ, σ.
9811, 9812, τόµ. ΙΓ, σ. 10926, 10987, 10988, 11023,
11024, 11295, 11362, 11363, 11364, τόµ. ΙΕ, σ. 12692,
12751, 12810, τόµ. ΙΣΤ, σ. 13913, ΙΣΤ, σ. 13991, τόµ. ΙΘ,
σ. 16763, τόµ. K, σ. 18005.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την οικονοµική επιβάρυνση του ΕΣΥ από την
δωρεάν περίθαλψη παράνοµων µεταναστών κ.λπ. σελ. τόµ.
Α, σ. 303.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της
Κρήτης κ.λπ. τόµ. Α, σ. 313.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον περιορισµό της ρευστότητας από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Β, σ. 877.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1572.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των κρουσµάτων ελονοσίας σε
αλλοδαπούς στην περιοχή της Σκάλας του Νοµού Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1758.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις σε πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και
δενδροκαλλιεργητές για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009.
τόµ. Γ, σ. 2197.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής
δικαιοσύνης". τόµ. Δ, σ. 2886.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας.
τόµ. Ε, σ. 3398, 3401.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού. τόµ. ΣΤ,
σ. 4573, τόµ. Ζ, σ. 5651, 5654, τόµ. ΙΓ, σ. 11362, 11363,
11364, τόµ. ΙΖ, σ. 14877.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση
Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ.
ΣΤ, σ. 4729.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ένταξη του Δήµου Περάµατος στις ετήσιες επιδοτήσεις για την ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραµµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4853.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών,
την τροποποίηση του κανονισµού εξετάσεων υποψηφίων οδηγών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4881.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη Συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας
για την επανεισδοχή των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4884.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
ΣΤ, σ. 4884, τόµ. ΙΓ, σ. 10988.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου για αποζηµίωση του
Ελληνικού Κράτους από τη "SIEMENS" κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5307.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την περικοπή του προϋπολογισµού του 2011 για
το Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. H, σ. 6363.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής
και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ.
6435.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στα σχέδια νόµων του Υπ.
Οικονοµικών: α) Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους
οικονοµικού έτους 2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του
Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6440.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αναδιάρθρωση των δροµολογίων του ΟΣΕ
στο Νοµό Τρικάλων κ.λπ. τόµ. H, σ. 6620.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7144,7145.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους
αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7804.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Προσαρµογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς
τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α).
τόµ. Ι, σ. 8127,8128.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη στελέχωσης των Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης των µαθητών
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8573.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό
πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9819.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 1059310595.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επερώτηση, σχετικά µε
την προστασία των Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10924.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κατάργηση του Τµήµατος Οινολογίας στο
ΤΕΙ Δράµας. τόµ. ΙΓ, σ. 11419.
Αναφορά του στη δήλωση παραίτησης του Βουλευτή κ. Ε.
Νασιώκα. τόµ. ΙΔ, σ. 12228.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12236.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη. τόµ. ΙΕ, σ. 12360.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12532.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αξιοποίηση και τη διαχείριση του ορυκτού
πλούτου της χώρας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14162.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη ρύθµιση οφειλών των επιχειρήσεων µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14197.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Πηνειού ποταµού. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14201.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14836, 14840.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για την επίθεση εναντίον
του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου. τόµ. ΙΘ, σ. 16221.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών
του Νοµού Ηλείας. τόµ. ΙΘ, σ. 16227.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ,
σ. 16763.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 17072,17076.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης
των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ.
17260,17261.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ.
18010.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Α, σ. 9.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 16, 36, 37,
140, 148, 155, 156, 157, 158.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Α, σ. 140, τόµ. Γ, σ.
11363,11364, τόµ. ΙΕ, σ. 12723, τόµ. Κ, σ.
17410,17444,17445.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
194.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 251, 252.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 381, 383, 384.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 483, 484.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 839, 840, 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 900, 901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1052,1132, 1134-1136.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β, σ. 1284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1301, 1362, 1377.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1360,

τόµ. ΣΤ, σ. 4716,4766, τόµ. Ζ, σ. 5499, τόµ. Ι, σ.
7715,7902,7917, τόµ. ΙΑ, σ. 9490,9498, τόµ. ΙΒ, σ.
9766,9828, τόµ. ΙΓ, σ. 10858,11363,11364, τόµ. ΙΕ, σ.
12354,12820,12917,12947,12975,12988,13120, τόµ. ΙΣΤ, σ. 14016, τόµ. ΙΖ, σ. 14518,14519, τόµ. ΙΗ, σ.
16116,16118, τόµ. ΙΘ, σ. 16989,17019,17081, τόµ. Κ, σ.
17402,17412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης -“ Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1673.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1724.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας µεταξύ ΟΤΟΕ-τραπεζών
για τους απολυµένους από την Τράπεζα Αmerican Express.
τόµ. Γ, σ. 1780, 1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1995, 1996, 1997, 1999.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2091, 2092.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2419, 2426.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2489, 2529, 2530,
2575, 2578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3087,3257.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3386,
3387, 3388, 3390, 3391.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3388,
3391, τόµ. Θ, σ. 7610,7611,7614,7615, τόµ. ΙΑ, σ. 8821,
τόµ. ΙΖ, σ. 14634,14825.
Καταδικαστέα αναφορά του στη βίαιη επίθεση εις βάρος
του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη, κατά τη διάρκεια πορείας
στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3769.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3769.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3823.
Οµιλία του επί της διαβίβασης δικογραφιών από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υ-
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πουργών": α) κατά όσων διετέλεσαν Υπουργοί Μεταφορών
και Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστηµα 2004 έως
2009 και β) κατά του τέως Πρωθυπουργού και µελών του υπουργικού συµβουλίου κατά τα έτη 2000 και 2001. τόµ. Ε,
σ. 3831, 3832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3951, 3952,
3968,4051.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4478, 4537,4580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4486,4536.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Κ. Σηµίτη. τόµ. ΣΤ, σ. 4543.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4580.
Αναφορά του στην εξέγερση του Αιγυπτιακού λαού. τόµ.
ΣΤ, σ. 4684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4684,
4702, 4703, 4710, 4716, 4732.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4702,
4703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4760,
4761, 4766,4807.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4766,4807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5105.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5372, 5373, 5374,5492,5493.
Αναφορά του στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
του δηµοσίου. τόµ. Ζ, σ. 5492.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5546, 5639, 5641, 5655, 5659.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχεδιασµό για αποµάκρυνση του ΙΚΑ από το Καµατερό κ.λπ. τόµ.
H, σ. 6366.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Παρακα-

ταθηκών και Δανείων. τόµ. H, σ. 6376, 6377.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6433.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6474, 6475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6687-6689, 6692,
τόµ. Θ, σ. 6935, 6964.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6952, 6953, 6963, 6964.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7608-7610, 7611, 7613,
7614,
7615,
7634,
τόµ.
Ι,
σ.
7715,7733,7739,7917,7918,7927.
Αναφορά του στο θέµα της συγχώνευσης των σχολείων.
τόµ. Θ, σ. 7614, 7615.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ.
8521,8522,8524,8525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8647,8678-8680, 8678 - 8680,
8682, 8683, 8687, 8763.
Αναφορά του στην υπόθεση της "SIEMENS". τόµ. ΙΑ, σ.
8678.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8811,
8812, 8821.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο
Νοµπελίστας Ερευνητής κ. James D. Watson και στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Υπουργών και καταδίκη αυτών.
τόµ. ΙΑ, σ. 9198.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9211.
Αναφορά του στη µη λειτουργία του "Γραφείου του Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή". τόµ. ΙΑ, σ. 9372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9382, 9412, 9417, 9418, 9419, 9421,
9426, τόµ. ΙΑ, σ. 9523, 9524, 9533, 9534.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9418.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9418.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9418.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν σχετικά µε
την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
τόµ. ΙΑ, σ. 9523.
Αναφορά του στις δηλώσεις και στους χαρακτηρισµούς
του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου κατά του Πρωθυπουργού σε
τηλεοπτική εµφάνισή του. τόµ. ΙΑ, σ. 9523, 9533, 9534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
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Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9763, 9764, 9766,9768,9769,
9806, 9807, 9808, 9828.
Καταδικαστέα αναφορά του στη δολοφονική επίθεση
που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας Πολίτης στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΒ, σ. 9921.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9921, 9922.
Αναφορά του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10854.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10866, 10867.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11098, 11117, 11118.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11165, 11166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11298.
Αναφορά του στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11298, 11299, 11300,
11314.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11299, 11314, 11366.
Αναφορά του στις δηλώσεις, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθµό, του Υπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσα,
για θεσµοθέτηση δύο θητειών για τους Βουλευτές, για ασυµβίβαστο ανάµεσα στη Βουλευτική ιδιότητα και το Υπουργικό αξίωµα και για την διακοπή χορήγησης αυτοκινήτου στα µέλη του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΓ, σ. 11315.
Αναφορά του στην οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πολιτική κατάσταση
της χώρας και την πολιτική της Κυβέρνησης για την έξοδο
από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11367.
Αναφορά του στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
της χώρας και στο "µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής" ως λύση για την έξοδο από την κρίση.
τόµ. ΙΔ, σ. 11709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11709 - 11711.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 11710.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11965, 11966.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.

12442.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12809.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12850, 12851, 12875.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12916, 12923, 12947, 12962, 12975.
Αναφορά του στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ, σ. 12923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12974,
12975.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13121.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνοµπίλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13565.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13783-13785.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13873.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13970, 13971,
13974, 13976, 13977, 13978.
Αναφορά του στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της
χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14017, 14018.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτήτων ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14019, τόµ. ΙΖ, σ. 14892,14976.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουλίου 2011. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14182, τόµ. ΙΖ, σ. 14559,14632.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιο-
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κτητών ΤΑΧΙ και στην κατάληψη της πλατείας Συντάγµατος
από αυτούς. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14182.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14518, 14559,
14560, 14632, 14633, 14559, 14560, 14632, 14633.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη
και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14877,14878,14892, 14975, 15124,
15142, 15143.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙΗ, σ. 15251.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15658.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των πρώην
Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα Κύρκου. τόµ. ΙΗ, σ. 15941.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15958 - 15960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16040-16042,16044, 16072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ.
16116,16173, τόµ. ΙΘ, σ. 16324.
Αναφορά του στην παραίτηση της επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή. τόµ. IH, σ.
16173.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16764, 16765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16989, 17015-17017, 17019, τόµ. ΙΘ, σ. 17080.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτή-

ρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17261, 17326,
17335, 17336, 17402, 17410, 17413, 17443, 17444,
17445.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για αναδροµική
επιστροφή µισθών από τους υπαλλήλους του Οργανισµού
Σχολικών Κτηρίων. τόµ. K, σ. 17476,17477.
Αναφορά του στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. K, σ.
17480,17500.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17494,17495.
Αναφορά του στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών. τόµ. K,
σ. 17498.
Αναφορά του στα Βουλευτικά "προνόµια". τόµ. K, σ.
17500,17501.
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των σπουδαστών των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κ.λπ. τόµ. Α, σ. 180, 181.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ. Α,
σ. 353.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) κ.λπ. τόµ. Β, σ. 869, 870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
µαθητών Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) κ.λπ.
τόµ. Γ, σ. 2450,2451,2452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, τα προβλήµατα στη λειτουργία τους κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4514.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εισαγωγικές εξετάσεις αποφοίτων Β’ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων για την εισαγωγή στα ΤΕΙ και λοιπές σχολές
στο Ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011 κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ.
4564,4565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή των σχολικών πρωταθληµάτων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5765, 5766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις και τις µειώσεις µισθών στον όµιλο ΟΤΕ κ.λπ. τόµ. Θ,
σ. 7022,7023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των
σχολικών φυλάκων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9054, 9055.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9876.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον Όµιλο
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9876, 9877,
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9878.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10862, 10872.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον οικισµό του ηλιακού χωριού
Πεύκης. τόµ. ΙΔ, σ. 11467, 11468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη καταβολή
των δεδουλευµένων στους καθηγητές των δηµοσίων ΙΕΚ.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13759,13760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Τµήµατος Ινοκυστικής του
Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΘ, σ. 16742,
16743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16992-16994, 17065, 17085.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17122, 17129,
17139, 17140, 17142, 17144, 17146.
Ρ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1548-1550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προεκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1697, 1698.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκλογικές
δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές
εκλογές κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2701, 2702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3269,3270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την κάρτα του πολίτη κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4077,
4078.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής και της Αποκεντρωµένης Αττικής κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4082, 4083.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6966, 6967, 6969, 6970.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9593,
9594.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9593,9594,9601, 9603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10677, 10729-10732, 10780, 10790, 10791, 10792,
10801, 10803, 10804, 10824.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10798, 10800, 10803.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αρι-

στεράς κ. Αλέξη Τσίπρα στον Πρωθυπουργό και στον παραλληλισµό του µε τον Πινοσέτ, κατά τον χαιρετισµό του σε
ηµερίδα. τόµ. ΙΓ, σ. 10803.
Διορισµός του ως Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12450.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12450-12452.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΕ,
σ. 12792.
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2557.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2,3,4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2599.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή
του νόµου για τις µεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων οστών και
οργάνων σώµατος κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7253.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12096, 12131, 12197, 12198.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα
µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13027.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των αρµοδιοτήτων του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ). τόµ. ΙΣΤ, σ. 14167,
14168, 14169.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προγράµµατα χορήγησης υποκατάστατων στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. ΙΘ, σ.
16666,16667.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση των πολιτών για τις µεταµοσχεύσεις. τόµ. ΙΘ, σ.
17036,17037.
ΡΕΝΤΑΡΗ – ΤΕΝΤΕ ΟΛΓΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 962.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3706.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επεν-
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δύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3947.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5888.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8400.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9251.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιπληµµυρική προστασία του ποταµού Έβρου. τόµ. ΙΑ, σ.
9477.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9696-9698, 9788, 9835.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11945, 11971.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15711,
15712.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16341.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16697.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17005.
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 879, 896,
898, 904, 913, 968, 969, 975.
Αναφορά του στη διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού. τόµ. Β, σ. 906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδι-

κής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1803, 1806, 1979, 1980, 1990-1994, 1995,
1996, 1998, 2000, 2028, 2029, 2030, 2033.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1806.
Αναφορά του επί της αποχώρησης από το Βουλευτικό αξίωµα του κ. Ε. Σκουλάκη, λόγω εκλογής του ως Δηµάρχου
Χανίων. τόµ. Δ, σ. 2970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2970-2972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στα διόδια στις εθνικές οδούς κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 4079, 4080, 4081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4465,4470,4473,4474,44834485,4490,4491.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4737,
4756-4758, 4761, 4763-4765, 4767, 4805-4806, 48154817.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4764, 4765, 4767,
4806, 4815, 4816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5344, 5365-5368, 5369, 5478,
5496, 5497, 5498, 5500, 5501, 5518, 5522.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9205, 9206, 9207.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων. τόµ. ΙΕ, σ. 12294.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12438.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΕ, σ.
12793.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της "Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Α.Ε."(ΜΟΔ) κ.λπ. τόµ. Α, σ. 337, 338.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
2007-2013 κ.λπ. τόµ. Α, σ. 347, 348.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον αναπτυξιακό νόµο, την πορεία του ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1405,
1406, 1407.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στή-

416
ριξης του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι". τόµ. Γ, σ.
1782.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τύχη της επιχορήγησης στην εταιρεία "ATMEL HELLAS Α.Ε.". τόµ. Γ, σ.
1783, 1784.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διευκόλυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δάνεια προς το
ΤΕΜΠΜΕ κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3975.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων (ΕΠΕΑΑ)". τόµ. ΣΤ, σ. 4392, 4393,
4394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση των κριτηρίων ενίσχυσης των περιφερειών, των νοµών και ειδικότερα της Βοιωτίας. τόµ. ΣΤ, σ. 4511,4512.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
στήριξη και ανάπτυξη του Ιδιωτικού τοµέα. τόµ. ΣΤ, σ.
4930,4931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση µετεγκατάστασης των κατοίκων των χωριών του Νοµού Γρεβενών που επλήγησαν από το σεισµό του 1995.
τόµ. Ζ, σ. 5313,5314.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των εταιρειών ειδικού σκοπού ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων) ΑΕ και ΚτΠ
(Κοινωνία της Πληροφορίας) ΑΕ. τόµ. Ζ, σ. 5416, 5417,
5418.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το χιονοδροµικό κέντρο Παρνασσού κ.λπ. τόµ. H, σ. 6360, 6361.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στη Σαλαµίνα
κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7256, 7257.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση της
κατασκευής της Παράκαµψης Σελλασίας - Βουτανίων και
της παράκαµψης της Σπάρτης στο τµήµα Σκούρα - Πυρί.
τόµ. Θ, σ. 7307, 7308.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη σύσταση νέας Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8203, 8204.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κατασκευής της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας και της
συνδετήριας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8436, 8437.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8533.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11161-11163, 11165, 11170, 11171, 11173.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12348.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12348.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. τόµ. ΙΕ, σ. 12792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12856.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ο-

µάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο
του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της
αξιολόγησης της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν
της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής,
προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS», από τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και
αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά
µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε
βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών
από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του
αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14902.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος
του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15843,15844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16190,
16308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17447.
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ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή τόµ. Α, σ.
185, 190, 191,193, 200, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) κ.λπ. τόµ. Α, σ.
333, 334.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 478, 479, 489.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90Α) περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1022, 1023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1306.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αυξήσεις
στις τιµές των ζωοτροφών, λιπασµάτων και καυσίµων για
τους αγρότες κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1404, 1405.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2080, 2085,
2086, 2089, 2095, 2096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αιτίες και
τις επιπτώσεις από τον υψηλό πληθωρισµό κ.λπ. τόµ. Δ, σ.
2769, 2770, 2771.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε φαινόµενα αισχροκέρδειας στα καύσιµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4394, 4395.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διεύρυνση της ψαλίδας των αγροτικών προϊόντων µεταξύ των τιµών παραγωγού και καταναλωτή. τόµ. H, σ. 6407, 6408.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8634, 8661, 8662, 8676, 8689,
8701, 8754, 8757, 8762, 8763, 8767, 8771, 8772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των λουκέτων στις ελληνικές επιχειρήσεις. τόµ. ΙΑ, σ. 8737,
8738, 8739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11376, 11378, 11380.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και διορισµός του
ως Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΕ, σ. 12792, 12793.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του αριθµού των µισθοδοτούµενων στο δηµόσιο τοµέα.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14199,14200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. τόµ. ΙΗ, σ. 15939, 15940.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εργασιακή εφεδρεία. τόµ. ΙΘ, σ. 16789, 16790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του αριθµού των µισθοδοτούµενων στο δηµόσιο τοµέα.
τόµ. K, σ. 17534, 17536.
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7664.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12469.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12862.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ.
17347.
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1282.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β, σ. 1287.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1325,
1326, τόµ. Ζ, σ. 5183, 5898, τόµ. Ι, σ. 7738, 7920, τόµ. ΙΑ,
σ. 9326, 9402, τόµ. ΙΒ, σ. 9605,9743,9767,9768, τόµ. ΙΓ,
σ. 10818, 10926, 11302, 11362, 11364, τόµ. ΙΔ, σ.
12024, 12338, τόµ. ΙΕ, σ. 12411, 12751, 12918, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 14003, τόµ. ΙΖ, σ. 14511, 14518, 14519, τόµ. ΙΗ, σ.
15678, 16114, τόµ. ΙΘ, σ. 16713, 16714, 16715, τόµ. Κ,
σ. 17402.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1326, 1612,
1613, τόµ. Ζ, σ. 5651, τόµ. Κ, σ. 17444, 17445, 17446.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1326,
1327.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1426, 1427, 1435, 1436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1551, 1596, 1612, 1613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέ-
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µατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1664.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.
1721,1722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1997, 1999, 2032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανή
κατάργηση των ΔΟΥ Τυρνάβου και της Αγιάς, στο πλαίσιο
του σχεδίου αναδιάταξης των ΔΟΥ κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2073,
2074.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2092, 2093.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
ποιοτικού πριµ στους τευτλοκαλλιεργητές κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2404, 2405.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2422.
Οµιλία του στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2488, 2502, 2517,
2518, 2576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2952, 2953, 3015, 3053,
3054, 3055.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 33843386, 3388, 3401.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3388,
τόµ. ΣΤ, σ. 4542,4543, τόµ. Θ, σ. 7614,7615, τόµ. ΙΓ, σ.
10869, τόµ. ΙΕ, σ. 12651, τόµ. IH, σ. 16129, 16130.τόµ.
ΙΘ, σ. 16332, 16333, 16347, τόµ. Κ, σ. 17481.
Αναφορά του για το δηµοσίευµα του WikiLeaks, µέσω
της βρετανικής εφηµερίδας "Guardian". τόµ. Ε, σ. 3466.
Καταδικαστέα αναφορά του για την τροµοκρατική επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Α. Κολοκοτρώνη και στα γραφεία της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωµατικών Αστυνοµίας στη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Ε, σ. 3698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων

χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3698, 3708, 3709.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3770, 3771.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3953, 3968,
3969, 4034, 4050, 4051, 4059.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4433, 4446, 4452.
Αναφορά του στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για
τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4433, 4434, 4446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4682,
4716, 4717.
Αναφορά του στην εξέγερση του Αιγυπτιακού λαού. τόµ.
ΣΤ, σ. 4682, 4685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4761,
4765, 4802, 4808, 4810.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4765, 4803, 4810.
Αναφορά του στα επεισόδια της Κερατέας. τόµ. ΣΤ, σ.
4991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4991,4992, τόµ. Ζ,
σ. 5120, 5183, 5184, 5185, 5207.
Αναφορά του στην παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων από το τουρκικό πολεµικό πλοίο "Μπόντρουµ". τόµ.
ΣΤ, σ. 5001 5004.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών. τόµ. Ζ, σ. 5137.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5150,5152,5167.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5167.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5333, 5334.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας. τόµ. Ζ, σ. 5376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5376, 5377, 5494.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
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Ζ, σ. 5554, 5555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5555, 5651, 5652, 5653, 5678, 5679.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ύψους
50 δισ. ευρώ που πρότεινε η "Τρόικα" κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5702.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5723.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους
συµβασιούχους. τόµ. Ζ, σ. 5734.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5783, 5784, 5792, 5793, 5794, 5795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5873,
5874, 5878, 5893, 5896, 5898.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6477.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας. τόµ. H, σ. 6659.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις Συµβάσεις του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας µε ιδιώτες
γιατρούς. τόµ. H, σ. 6659, 6660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6674, 6675, τόµ.
Θ, σ. 6928, 6943, 6944, 6978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των δεσµεύσεων του ΟΕΚ για τα στεγαστικά προγράµµατα κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7024,7025.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7162,7163.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7163.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7219, 7220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7612, 7613, 7614, 7633,
7634, 7635, τόµ. Ι, σ. 7730, 7738, 7920, 7921, 7937,
7938, 7939.
Αναφορά του στο θέµα της συγχώνευσης των σχολείων.
τόµ. Θ, σ. 7613, 7615.

Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7800, 7806.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε καθηγητές ιταλικών και ισπανικών στα γυµνάσια της χώρας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7836, 7837, 7838.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της ΟΛΜΕ. τόµ. Ι, σ. 7852.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7852,
7853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8364-8366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8418, 8473, 8476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8645, 8646, 8647, 8678, 8684,
8763, 8769, 8772.
Αναφορά του στην υπόθεση της "SIEMENS". τόµ. ΙΑ, σ.
8684.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8871.
Αναφορά του στη βία στα γήπεδα, µε αφορµή τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 9324.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9324, 9325, 9326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9386, 9402, 9421, 9426, 9431, 9432,
9524, 9534.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9386.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9386.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9421.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν. τόµ. ΙΑ, σ.
9426.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "Καλλικράτης". τόµ. ΙΒ, σ. 9605,9607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9743, 9766, 9767, 9768, 9808,
9831, 9836.
Καταδικαστέα αναφορά του στη δολοφονική επίθεση
που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας πολίτης στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΒ, σ. 9767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10735, 10736, 10737, 10799, 10800, 10818, 10824.
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Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10799.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεά
του Ιδρύµατος Νιάρχου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Λάρισας. τόµ. ΙΓ, σ. 10902, 10903.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10919, 10920, 10926.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ
των Μονάδων Αυξηµένης Φροντίδας και της συνδετήριας
πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. ΙΓ, σ.
10947, 10948, 10949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10988, 10989.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11114, 11115.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προώθηση επιχειρηµατικών σχεδίων για την εξόρυξη χρυσού και
άλλων µεταλλευµάτων. τόµ. ΙΓ, σ. 11153, 11154.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11167.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11295.
Αναφορά του στην οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πολιτική κατάσταση
της χώρας και την πολιτική της Κυβέρνησης για την έξοδο
από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11368.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11968, 11969,
11970.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12021, 12022, 12023, 12029,
12030, 12031, 12032.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της Χώρας και
στους χειρισµούς της Κυβέρνησης για την έξοδο από την
κρίση. τόµ. ΙΔ, σ. 12116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12116, 12136, 12248, 12249.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα πρόσθετα
φορολογικά βάρη από την τακτοποίηση των ηµιυπαίθριων
χώρων. τόµ. ΙΔ, σ. 12189, 12190.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα

επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12233, 12234.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12338, 12358, 12359, 12374, 12411.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12358.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12527.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12648, 12650, 12651,
12657.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12705.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12752, 12798.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12850, 12851, 12875.
Αναφορά του στο προπηλακισµό του Βουλευτή κ. Α. Αθανασιάδη. τόµ. ΙΕ, σ. 12923.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12923, 12972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12954,
12955, 12968, 12972, 12973.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13499, 13504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εύρεση
παθογόνου εντεροαιµορραγικού βακτηρίου E.Coli σε προϊόντα µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13757,
13758, 13759.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Διενέργεια Απογραφής Πληθυσµού - Κατοικιών". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13781,
13782, 13785, 13788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση του
Υπουργείου στο ζήτηµα του Αχελώου και των λιγνιτικών
κοιτασµάτων της επαρχίας Ελασσόνας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13892,
13893, 13894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13958, 13974,
13975, 13976, 14021, 14038, 14040, 14041, 14042.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιο-
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κτήτων ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13974, 14021.
Αναφορά του στην οικονοµική - πολιτική κατάσταση της
χώρας και στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14020.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Ιουλίου 2011. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14183.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλιννοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14183, 14184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14511, 14518,
14519, 14554-14556, 14634, 14640, 14642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15144, 15145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουργείου. τόµ. ΙΗ, σ.
15235, 15236, 15237.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15253,15254.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15352, 15416, 15417, 15678,
15685, 15799.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για
τις οµάδες του Ολυµπιακού Βόλου και της Καβάλας. τόµ.
IH, σ. 15894, 15895.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15907,
15908.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των πρώην
Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα Κύρκου. τόµ. ΙΗ, σ. 15942.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16114,
16129, 16130, 16176, τόµ. ΙΘ, σ. 16332,16333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16366, 16644, 16645,
16687, 16695, 16709, 16713, 16714, 16715, 16716,
16719, 16720, 16721.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους
δηµόσιους υπάλληλους. τόµ. ΙΘ, σ. 16644.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµ-

µατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16766, 16767,
16770, 16773.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17261, 1726917271, 17338, 17402, 17444, 17445, 17446.
Αναφορά του στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του
ελλείµµατος της χώρας. τόµ. K, σ. 17270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. K, σ.
17473.
Αναφορά του στην ποιότητα του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. τόµ. K, σ.
17481.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17495.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών µε αναπηρία. τόµ. K, σ. 17539,
17540, 17541.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18011, 18012,
18013.
Αναφορά του στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. K, σ. 18013.
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 47.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 908,
1360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 909, 962.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2488, 2491.
Οµιλία της στη συζήτηση σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. Γ, σ. 2488, 2491.
Δήλωσή της ότι αποχωρεί από τη διαδικασία της συζήτησης του νοµοσχεδίου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής
οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2491.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3232.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5004.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. H, σ. 6372-6374, 6381, 6384.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13983.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16691.
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3018, 3019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3911-3913,
4028,4059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5197.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5499,
5500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5577.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5577, 5578.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιολόγηση του Γενικού Νοσοκοµείου Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ, σ.
11144, 11145.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16637.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµα-

κο. τόµ. Α, σ. 426, 479, 480, 481, 487, 488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2017, 2019.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυµάτων το εννεάµηνο του 2010.
τόµ. Γ, σ. 2219, 2220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3026.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα εξοικονόµησης δαπανών στον τοµέα της Υγείας. τόµ. ΣΤ, σ. 4395,
4396, 4397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στους
Δήµους της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4604, 4605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5527-5529, 5637-5639, 5678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12148-12150.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή θετικής λίστας συνταγογραφούµενων φαρµάκων που
καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. ΙΕ, σ. 12556,
12557.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16758, 16762,
16771.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3283,3287,3290.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας, κατά αλφαβητική σειρά, ορίζονται οι Βουλευτές: Ν. Δένδιας,
Βουλευτής Κερκύρας, Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου και Κ. Μαρκόπουλος, Βουλευτής Ευβοίας. τόµ. Ε, σ.
3886.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµ-
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µάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 41454149, 4162.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5320.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5320.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, κ. Γεωργίου Παπανδρέου, για τις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011. τόµ. Θ, σ.
7575, 7576, 7580.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την ακρίβεια και τα "λουκέτα" στην αγορά
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8496,8497,8498.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12287 - 12290, 12300, 12302, 12303, 12304, 1247712480, 12484, 12486.
Αναφορά του στη δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου ότι το 1981 η χώρα απέκτησε την
πρώτη δηµοκρατική κυβέρνηση, κατά την οµιλία του στη
συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12800-12802, 12881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12980 12983.
Οµιλία του επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και επί όλων των άρθρων πλην του άρθρου 46 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13014.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ασφαλιστική Εταιρεία "ΑΣΠΙΣ" κ.λπ. τόµ. Α, σ. 94, 95.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ.
τόµ. Α, σ. 301, 302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των χαµηλόµισθων, των ανέργων, των συνταξιούχων
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 824, 825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον περιορισµό της ρευστότητας από τις τράπεζες κ.λπ. τόµ. Β, σ. 875,
876, 877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους
της χώρας µας, για την αναθέρµανση της αγοράς κ.λπ. τόµ.
Β, σ. 1467, 1468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οικονοµικές εξελίξεις στην ΑΤΕ Bank κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1710, 1711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαγορά
της "ΕΛΒΙΖ Α.Ε." από την ΑΒΓΗ "ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.", τη στρατηγική διαχείρισης της περιουσίας της Α.Τ.Ε. κ.λπ. τόµ. Γ,
σ. 2070, 2071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και την Αγροτική Τράπεζα κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2344, 2345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σύµφωνο
Ρευστότητας µε τις Τράπεζες κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2399, 2400.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη βιοµηχα-

νία "Ζωοτροφές Δωδώνης" πρώην ΕΛΒΙΖ κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2401, 2402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές αποζηµιώσεις κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2456,2457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2503, 2511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ειδική εισφορά των πετρελαιοειδών κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2777,2778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3063-3065, 3261,3262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε δηλώσεις
περί αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4517,4518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
λύσης του χρέους των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, το
Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5317,5318.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5554,5591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5591, 5634, 5654, 5655, 5656, 5657,
5662, 5670, 5676, 5680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποκρατικοποιήσεις συνολικής αξίας 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5767, 5768.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µειώσεις
αποδοχών στο Δηµόσιο και στις µετατάξεις των δηµοσίων
υπαλλήλων κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5769, 5770.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. τόµ. H, σ. 6374, 6375, 6381-6383,
6384.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6432, 6433.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6432, 6440, 6455, 6468-6471,
6472, 6478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
της Εθνικής Τράπεζας για συγχώνευση µε την Alpha Bank
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6125, 6126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Δανειακή
Σύµβαση. τόµ. H, σ. 6526,6527,6528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέλλον
της Αγροτικής Τράπεζας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6528,6529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναδιάρθωση-ιδιωτικοποίηση τραπεζών, την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων τραπεζοϋπαλλήλων κ.λπ. τόµ. H, σ. 6625,
6626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου που αναφέρονται στην πώληση αποθέµατος χρυσού και απώλεια περιουσιακών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7206, 7207, 7208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση τραπεζών κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8171, 8172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 8206.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορηγία
της Εθνικής Τράπεζας σε τηλεοπτική σειρά κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ.
8733, 8734.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9414.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9414, 9431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9414-9416, 9420, 9422, 9423, 9431,
9432, 9497, 9500, 9501, 9515, 9522, 9536, 9537.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9431.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιωτικές αξιώσεις του ελληνικού δηµοσίου στις υποθέσεις
οµολόγων, "SIEMENS", Βατοπεδίου και υποβρυχίων κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9588,9589.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9868.
Καταδικαστέα αναφορά του στη δολοφονική επίθεση
που δέχθηκε 44χρονος Έλληνας Πολίτης στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. ΙΒ, σ. 9868.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ασφαλιστικές εταιρείες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL
VALUE κ.λπ. τόµ. ΙΒ, σ. 9868, 9869, 9870.
Αναφορά του στη 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ, σ. 10767.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενδεχόµενη πώληση της Συνεταιριστικής Ελληνικής Καπνοβιοµηχανίας (ΣΕΚΑΠ) στην Τουρκική Τράπεζα "ZIRAAT BANK".
τόµ. ΙΓ, σ. 10767, 10768.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11092-11095, 11097.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διαµόρφωση της
κατανοµής του δηµοσίου χρέους ανάµεσα σε εγχώριους
και ξένους θεσµικούς επενδυτές. τόµ. ΙΓ, σ. 11205, 11206,
11207.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµικών και διορισµός του ως Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. τόµ. ΙΕ, σ. 12295, 12296.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12429.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12429-12432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12759, 12859, 12860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12971.

Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το πάγωµα των χρεών
µέχρι την καταβολή της σύνταξης, σε αυτούς που πρόκειται
να συνταξιοδοτηθούν. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13942, 13943, 13944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
οφειλών των επιχειρήσεων µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14197,14198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15140.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των πρώην
Βουλευτών της Αριστεράς, Λυκούργου Καλλέργη και Λεωνίδα Κύρκου. τόµ. ΙΗ, σ. 15941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάθεση
πιστώσεων του Προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2011 από τις αθλητικές οµοσπονδίες και τους εποπτευόµενους φορείς της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. τόµ. ΙΘ, σ. 16671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. τόµ. K, σ.
17173,17174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ.
17258,17260,17261, 17355, 17358, 17436.
Αναφορά του στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του
ελλείµµατος της χώρας. τόµ. K, σ. 17272.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική κρίση. τόµ. K, σ. 17436.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 541/94 και 543/96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες
διατάξεις". τόµ. K, σ. 17568.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 41, 59, 62,
63, 64.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β, σ. 1218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έκδοση
οικοδοµικής άδειας στο Πόρτο Καρράς για την κατασκευή
πολυτελών κατοικιών κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2771,2772.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ.
Δ, σ. 2874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3243 - 3245.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης για τα υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης
νερού κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4563,4564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διπλή ανάπλαση Βοτανικού-Λεωφόρου Αλεξάνδρας και το γήπεδο
ΠΑΟ κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4566,4567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6674, 6704, 6706,
τόµ. Θ, σ. 6729, 6731, 6927, 6929, 6930,6931, 6938,
6943, 6944, 6978, 6981, 6982, 6983, 6984, 6988.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6927.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6962, 6963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση νερού ασφαλούς προέλευσης για το Δήµο Μεσσαπίων
σε συνεργασία µε την ΕΥΔΑΠ κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7254, 7255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών στην περιοχή του Μαινάλου του Νοµού Αρκαδίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8508,8509.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το τελικό πόρισµα των επιθεωρητών περιβάλλοντος για την εταιρεία
"Πόρτο Καρράς Α.Ε." κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9047, 9049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11689, 11690,
11692, 11706, 11707, 11709.
Αναφορά του στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
της χώρας και στο "µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής" ως λύση για την έξοδο από την κρίση.
τόµ. ΙΔ, σ. 11706, 11709.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12334.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
της συνοικίας "Η" στο σχέδιο πόλεως της Χαλκίδας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13896, 13897.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. IH, σ. 16118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16118,
16120, 16135, 16145, 16146, 16155, 16165, 16175,
16182-16184, 16189, 16190, τόµ. ΙΘ, σ. 16292, 16302,
16303, 16313, 16321, 16327, 16329, 16336, 16337,
16342.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΘ, σ. 16327,
16328.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου. τόµ. ΙΘ, σ. 16220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών του Νοµού Ηλείας.
τόµ. ΙΘ, σ. 16226, 16227.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Τµήµατος Ινοκυστικής
του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία". τόµ. ΙΘ, σ.
16743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπαγωγή
της περιοχής της Μάνης στο νοµικό καθεστώς του άρθρου
62, ν. 998/1979. τόµ. ΙΘ, σ. 16745,16746.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµοσίευση του
ΦΕΚ που επιτρέπει τη νόµιµη λειτουργία των επιχειρήσεων
του Δήµου Μαραθώνα στη Νέα Μάκρη. τόµ. ΙΘ, σ. 16810,
16811.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3127.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12449.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12449.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 40, 41.
Αναφορά του στην επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις προτάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο περί Ευρωπαϊκής Οικονοµικής κρίσης κ.λπ., η οποία δεν συζητήθηκε λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφηκε. τόµ. Α, σ. 788.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1081.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1173.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" τόµ. Β, σ. 1348, 1351.
Αναφορά του στην Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία. τόµ. Γ, σ. 2142.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την υποστήριξη της διδασκαλίας
των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στο εξωτερικό κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 4014, 4015.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8687.
Οµιλία του στη συζήτηση για τον εορτασµό της Ηµέρας
της Μητέρας. τόµ. ΙΒ, σ. 9651.
Αναφορά του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10856.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14557-14559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµόσιων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµόσιων συµβάσεων-αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16059-16061.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17051.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών για τις καταστροφές που υπέστησαν από το πράσινο σκουλήκι κ.λπ. τόµ. Α, σ. 93, 94.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργοποίηση του µηχανισµού ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ για την προµήθεια
ζωοτροφών και τη στήριξη των κτηνοτρόφων κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 230, 231.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά µε
την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. τόµ. Β, σ. 1216.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για τη φέτα. τόµ. Β, σ.

1718- 1721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3013-3015.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
σύµβασης του έργου "Κατασκευή Μουσείου Αγροτικής Κληρονοµιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο του Νοµού Βοιωτίας" κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4095, 4096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των παραγωγών των πρώιµων κηπευτικών της περιοχής Κουντούρας του Δήµου Σελίνου των Χανίων για τις ζηµιές που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5232,5233.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5233, 5322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για τη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων ζαχάρεως, την πώλησή τους σε τουρκική τράπεζα
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5234, 5235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις αµπελοκαλλιεργητών της Κορινθίας από τις καταστροφές του 2009 κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5236, 5237.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
που διενεργείται σε προϊόντα και τρόφιµα για την προστασία των καταναλωτών στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5237,
5238, 5239.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5322, 5329, 5330,
5331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οριοθέτηση του Κτήµατος Μανωλάδος στο Νοµό Ηλείας. τόµ. Θ,
σ. 7028.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7794- 7797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8413-8415, 8421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης. τόµ. Ι, σ. 8557, 8558.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή από τους αγρότες της ειδικής υπέρ του ΕΛΓΑ ασφαλιστικής εισφοράς. τόµ. ΙΓ, σ. 10852, 10853.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10911, 10914, 10915,
10916 - 10919.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12356.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12356 - 12358.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13499-13501.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ. 15903,
15904, 15906, 15907, 15908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16356, 16366, 16369,
16638-16641, 16647, 16648, 16695, 16720, 16721.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους
δηµόσιους υπάλληλους. τόµ. ΙΘ, σ. 16647.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17187.
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3259.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 58585860, 5897.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7218.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7792, 7803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8385.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κέντρου Κλιµατικής Αλλαγής της
Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τοµέα
του Ευάλωτου της Κλιµατικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης
Κινδύνων, της Προσαρµογής και του Μετριασµού", β)"Κύρωση της Διεθνούς Συµφωνίας του 2006 για την Τροπική
Ξυλεία". τόµ. ΙΒ, σ. 10159.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συνέπειες από τη
µείωση της χρηµατοδότησης του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
τόµ. ΙΓ, σ. 11199, 11200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11669, 11698.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16373.
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2957, 2958.
Αναφορά του επί της αποχώρησής του από το Βουλευτικό
αξίωµα, λόγω εκλογής του ως Δηµάρχου Χανίων. τόµ. Δ, σ.
2957, 2958.
Επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή
του από το Βουλευτικό αξίωµα, λόγω εκλογής του ως Δηµάρχου Χανίων. τόµ. Ε, σ. 3352.
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 50.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1057.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1559.
Οµιλία της στην ειδική συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των
γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της
βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β, σ. 1647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2257.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2742.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3079.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3980.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4428.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου

428
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4677.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5000, 5001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5246.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5509.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5597.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5879.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5918.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6975, 6976.
Αναφορά της στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7142.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7142, 7143.
Αναφορά της στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7645.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7645.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8409.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8658.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10717.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής

προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12496.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13672.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14009, 14010.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτήτων ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14010.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 1616616168, τόµ. ΙΘ, σ. 16345.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16628, 16629.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17075.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17781, 17821.
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των βαµβακοπαραγωγών για τις καταστροφές που υπέστησαν από το πράσινο σκουλήκι κ.λπ. τόµ. Α, σ. 93, 94.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής οικονοµικού έτους 2009 και του Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής οικονοµικού έτους 2011. τόµ. Β, σ. 1064.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1177-1179, 1214.
Οµιλία του επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί της
προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής "για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων σχετικά
µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου". τόµ. Β, σ. 1214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1275, 1337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2250, 2280, 2281, 2303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
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και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2724-2726, 2870, 2871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3249.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επιβάρυνση των
αγροτών από τα τιµολόγια της ΔΕΗ. τόµ. Ε, σ. 3884, 3885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολόγηση των παραγωγών των λαϊκών αγορών κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
4017,4018.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4107.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε πειθαρχική δίωξη σε
βάρος πνευµονολόγου στο Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
τόµ. ΣΤ, σ. 4624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5250,5252,5274.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5332, 5333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5570.
Καταδικαστέα αναφορά του στα επεισόδια που προκλήθηκαν στο γήπεδο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα
Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού. τόµ. Ζ, σ. 5786.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5786, 5787.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5905.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. H, σ. 5905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5905.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7089,7155.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7793, 7803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κατασκευής της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας και της
συνδετήριας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας
κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8436, 8437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8944, 8994.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: α) "Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας, περί της συνεργασίας για την Καταπολέµηση του Εγκλήµατος,
ιδιαιτέρως της Τροµοκρατίας, της Παράνοµης Διακίνησης
Ναρκωτικών και του Οργανωµένου Εγκλήµατος", β) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας
των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης αυτών σε θέµατα αρµοδιότητάς τους". τόµ. ΙΑ, σ. 9056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για τη συµµετοχή της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, µετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των
Κοινών Δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών της Συµφωνίας". τόµ. ΙΑ, σ. 9085.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9240-9242.
Οµιλία του στη συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). τόµ. ΙΓ, σ. 10632,
10633.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
τόµ. ΙΕ, σ. 12561, 12562.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας του Πηνειού ποταµού. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14201,14202.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 1310013102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16615,16616.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες. τόµ. ΙΘ, σ.
16675,16676,16677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (IRENA)" τόµ. ΙΘ, σ. 16908.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους συµβασιούχους εργαζόµενους του Δήµου Τρικκαίων. τόµ. ΙΘ, σ. 17044, 17045.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17124, 17140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17784, 17813,
17820, 17822.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων σε λύκεια του Νοµού Αχαΐας
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 87.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3963, 4046.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4814.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4814.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5510, 5511.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5555, 5556.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6443, 6444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6699, 6700.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7928, 7929.
Διορισµός του ως Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. ΙΕ,
σ. 12296.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2554.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4, 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4697.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4697.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7259, 7260, 7273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9761, 9762, 9763, 9766, 9805,
9807, 9827.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11420,
11421.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12331.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12331, 12332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 1534615348, 15720, 15721, 15730, 15732, 15736, 15737,
15786.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 15348,
15732
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2551.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 2, 3, 4 12, 14, 15 και 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας".
τόµ. Γ, σ. 2592.
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 2011". τόµ. Δ, σ. 2898, 2899, 2900.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3817, 3827.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των δηµοσίων έργων στο Νοµό Φθιώτιδας. τόµ. ΣΤ, σ.
4627, 4628.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5557.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6447-6449.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ακολουθούµενες
διαδικασίες για την επιλογή σχολείων για εγγραφή και φοίτηση µαθητών Ροµά στο Νοµό Φθιώτιδας. τόµ. H, σ. 6660,
6661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8399.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12723-12725, 12754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Εµπορευµατικού Κέντρου στη Στυλίδα. τόµ. ΙΖ, σ.
14605, 14606.
Αναφορά του στις καταγγελίες µελών της Επιτροπής της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για αλλοίωση στοιχείων του
ελλείµµατος της χώρας. τόµ. K, σ. 17247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17247-17249,
17353, 17366, 17402, 17404 - 17406, 17413
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. K, σ. 17402.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3085, 3086.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυ-

νας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9275.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9410, 9411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9410, 9411.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος για την επιχειρησιακή θωράκισή του κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.
τόµ. ΙΕ, σ. 12699.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12924,
12925, 12991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17815,17816.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ.
17002.
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή ειδικών
επιστηµόνων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Α, σ.
276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 882-884, 948,
973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
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Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
τόµ. Γ, σ. 1989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Σχολείο
Ευρωπαϊκής Παιδείας κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2933-2935.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών σε υποδοµές, φυτική και ζωική παραγωγή από πρόσφατη κακοκαιρία στο Νοµό Ηρακλείου. τόµ. Ε, σ. 3887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3941, 4057.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε φαινόµενα αισχροκέρδειας στα καύσιµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4395.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την άρση αδικίας
στους αποφοιτήσαντες από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ το 2009 και
την κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων.
τόµ. ΣΤ, σ. 4630, 4631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4755.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5561.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Ε. Αυγενάκη. τόµ. H, σ. 5920.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6458, 6459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6717.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7146,7147.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του
εκπαιδευτικού κέντρου ΕΑΠ στις Αρχάνες. τόµ. Θ, σ. 7304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7639, 7640, τόµ. Ι, σ.
7923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8474.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υπολειτουργία του
δικτύου ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων)
"ΑΡΙΑΔΝΗ" στην Κρήτη. τόµ. ΙΑ, σ. 8592.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρήση του όρου
"Μεσογειακή Διατροφή" που υπονοµεύει την ανάδειξη της
κρητικής διατροφής ως διατροφικού προτύπου. τόµ. ΙΑ, σ.
8894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ανα-

µόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9358-9360, 9397, 9398, 9426, 9428,
9498-9500.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 9428,
9429.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους. τόµ. ΙΓ, σ. 10674, 10675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10712.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12932,
12933, 12966, 12967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14900.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση από
τον ΕΛΓΑ των αµπελοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τις µεγάλες ζηµιές από τον περονόσπορο. τόµ. ΙΘ, σ. 16806,16807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16146.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16689.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1170.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
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σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1170, 1175-1177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2956.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6437, 6438.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12347.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12347.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12833.
Τ
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4723.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάληψη της Νοµικής Σχολής Αθηνών κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4849,
4850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7106.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7851.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9319, 9329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9694-9696, 9789, 9835.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11421,
11441.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12361.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12767.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15350,15351, 15413-15415,
15677, 15731, 15753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16372.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
189, 199, 200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4717.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4717.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6451-6453.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο των αστυνοµικών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα "ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές
για ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6452.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7267, 7268, 7275, 7276.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Ι, σ. 8205, τόµ. ΙΕ,
σ. 13120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 8205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9817.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11082-11084.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11158.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12154.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12310.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12337, 12374, 12381, 12457, 12458, 12468, 12481.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12467.
Αναφορά του στη δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου ότι το 1981 η χώρα απέκτησε την
πρώτη δηµοκρατική κυβέρνηση, κατά την οµιλία του στη
συζήτηση για την παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12480, 12481.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12846, 12847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15741,
15784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16035,16036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16323,
16324.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17815, 17816.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 250, 251, 256.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπό-

θεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1172, 1175.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1172, 1202, 1203, 1204.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β, σ. 1285, 1286.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1560-1562, 1591, 1593,
1594, 1611.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος τόµ. Β, σ. 1593, τόµ.
ΣΤ, σ. 4709, 4711, τόµ. ΙΓ, σ. 10576, 10577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις" τόµ. Γ, σ. 2264, 2293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2473.
Αναφορά του στην έρευνα της Οργάνωσης "Διεθνής Διαφάνεια" του εν Ελλάδι παραρτήµατός της. τόµ. Δ, σ. 2664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2664, 2671, 2676,
2679.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2671, 2746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2746, 2881,2882,2883,2885,2886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2967, 2968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4709,
4710, 4711, 4725.
Οµιλία του επί του Κανονισµού τόµ. ΣΤ, σ. 4710.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµεί-
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ου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5654, 5655, 5667, 5668.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5903-5905, 6091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6724, 6973.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6972.
Αναφορά του στη σύλληψη µελών τροµοκρατικής οργάνωσης και καταδίκη της τροµοκρατίας. τόµ. Θ, σ. 7565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7565.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7648, 7649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8106,
8107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8363.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8825,
8826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8942 - 8944.
Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10576, 10577.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµα-

τος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10576,
10577, 10579, 10589, 10605, 10606, 10607.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. ΙΓ, σ. 10578,
10579, 10589, 10606, 10607,10804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10732, 10733, 10792-10794, 10804.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10800, 10801.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11311.
Αναφορά του στις δηλώσεις, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθµό, του Υπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Δρούτσα,
για θεσµοθέτηση δύο θητειών για τους Βουλευτές, για ασυµβίβαστο ανάµεσα στη Βουλευτική ιδιότητα και το Υπουργικό αξίωµα και για την διακοπή χορήγησης αυτοκινήτου στα µέλη του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΓ, σ. 11311.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12423.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την καταγραφή στον διαδικτυακό τόπο "Ανοιχτή Διακυβέρνηση" των
Ποντιακών, Αρβανίτικων και Βλάχικων ως ξένων γλωσσών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 13268, 13275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13660, 13699, 13710.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος, [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου
και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και
Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος
του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14075.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16755, 16770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17782-17784,
17822.
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ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 239, 240,
241.
Οµιλία της στην ειδική συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των
γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της
βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β, σ. 1652-1654.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Ελλήνων ιδιοκτητών διαµερισµάτων στην εκµετάλλευση
των λαθροµεταναστών κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5309, 5310, 5311.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση
δηµοπράτησης του έργου "Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας των Σύµµεικτων Αστικών Αποβλήτων του
Ν. Αχαΐας" κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7783, 7784, 7785.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
απλοποίησης των διαδικασιών της µετάκλησης των αλλοδαπών εργατών γης. τόµ. Ι, σ. 8163, 8164, 8165.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο της Εταιρείας για τον Κοινωνικό Αποκλεισµό και την Ψυχική Υγεία
"ΕΚΑΨΥ" στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ι, σ. 8193, 8194.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας των συµβουλευτικών κέντρων της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8444,
8445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10814, 10815-10817, 10818.
Αναφορά της στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10815.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10818,
12024.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νόµο περί
"Ιθαγένειας". τόµ. ΙΔ, σ. 12012, 12013.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12014, 12019-12021, 12024,
12028, 12029, 12030, 12031.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12397.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12397.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
τόµ. ΙΕ, σ. 12792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12840.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15745.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16147,
16148.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς

συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16608,16609, 16692.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16880 - 16882.
ΤΖΕΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
ειδικής άδειας εισόδου αλιευτικών σκαφών στην περιοχή
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου των Βορείων Σποράδων
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 97, 98, 99.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της επαρχιακής οδού Καρδιάς-Τριλόφου-Μηχανιώνας στο Δ.Δ. Τριλόφου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2071, 2072.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2078-2080,
2092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2124, 2125.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2121,
2122, τόµ. ΙΑ, σ. 9498.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2191, 2192.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των βερικοκοπαραγωγών της περιοχής Πορταριάς του Δήµου Νέων Μουδανιών Νοµού
Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2340, 2341, 2342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2505, 2506, 2570.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των συµβασιούχων στο Δήµο Πολυγύρου του
Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Δ, σ. 2698, 2699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3194.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων συµβασιούχων
στο Δήµο Πολυγύρου Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ. τόµ. Ε, σ.
3741, 3742.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3923.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5530, 5639-5641, 5678.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική απαξίωση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Όπλων (ΕΛΒΟ)
κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5620.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)

437
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6428-6431, 6441, 6491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7598.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου: "Αναστολή των
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτές". τόµ. Ι, σ. 8352-8354, 8359, 8366, 8367.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση που δέχθηκε ο
Νοµπελίστας Ερευνητής κ. James D. Watson και στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Υπουργών και καταδίκη αυτών.
τόµ. ΙΑ, σ. 9198.
Αναφορά του στην απόφαση για την παράταση της παρακράτησης µε την οποία µειώνεται η βουλευτική αποζηµίωση
υπέρ του Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Συνοχής, δεδοµένου ότι η σχετική απόφαση για την παράταση που είχε ληφθεί πέρυσι, λήγει στις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους.
τόµ. ΙΑ, σ. 9212.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το Μετρό
της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 9212, 9213, 9233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9362-9365, 9391, 9400-9402, 9406,
9429, 9498, 9503, 9504, 9535, 9537.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν σχετικά µε
την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
τόµ. ΙΑ, σ. 9503.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10860, 10872.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11108.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων στη Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΓ, σ.
11334, 11335.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11959, 11969,
11974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). τόµ. ΙΔ, σ. 11939, 11940,
11941.
Ανακοινώνεται ο θάνατός του. τόµ. ΙΕ, σ. 12309.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικό-

τητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8400.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8804.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12385.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12861.
Αναφορά του στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των
ηγετών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα, που πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2011, στις Βρυξέλλες. τόµ. ΙΖ, σ.
14546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων». τόµ. ΙΗ, σ. 15755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16614, 16698, 16699,
16719.
ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα πλήρωσης κενής θέσης ιατρού δηµόσιας υγείας ΕΣΥ
στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς κ.λπ. τόµ. Α, σ.
309, 310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1057.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2186,2196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3181,3182.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των παραρτηµάτων του ΙΚΑ Άργους Ορεστικού, Καστοριάς και Δεσκάτης Γρεβενών κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3804, 3805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5181.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση µετεγκατάστασης των κατοίκων των χωριών του Νοµού Γρεβενών που επλήγησαν από το σεισµό του 1995.
τόµ. Ζ, σ. 5313, 5314.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7123.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7123.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα στήριξης
της παραγωγής του ροδάκινου. τόµ. Θ, σ. 7212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8962.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
υλοποίησης του έργου της Σήραγγας της Κλεισούρας κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9586,9587.
Αναφορά του στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12144.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού

πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12637, 12658, 12659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14542.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15133.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15252, 15253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάπτυξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στη Δυτική Μακεδονία. τόµ. ΙΘ, σ. 16237, 16238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16882.
ΤΖΙΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 42.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
εργασιών στο Γενικό Κατάστηµα Κράτησης Νικηφόρου
Δράµας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 88, 89.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2504, 2505, 2565,
2570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2657, 2658, 2659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού κ.λπ. τόµ. ΣΤ,
σ. 4788, 4789.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
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Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6441-6443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7594.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
«Δηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας (Εναρµόνιση
µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ) - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». τόµ. ΙΓ, σ. 10977, 10978, 11013,
11014, 11049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Τµήµατος Οινολογίας στο ΤΕΙ Δράµας. τόµ. ΙΓ, σ.
11417, 11418.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12322.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12322.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13106,
13119, 13120.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 13119,
13120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15421.
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΕ,
σ. 12793.

ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλλιθέα, την επαναλειτουργία της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης κ.λπ. τόµ. Α, σ. 235,
236.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πλήρη απαγόρευση του καπνίσµατος. τόµ. Α, σ. 237, 238.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα πλήρωσης κενής θέσης ιατρού δηµόσιας υγείας ΕΣΥ
στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς κ.λπ. τόµ. Α, σ.
309, 310.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 481, 490.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την οµαλή λειτουργία του νέου
Νοσοκοµείου Κερκύρας. τόµ. Α, σ. 550, 551.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το Νοσοκοµείο Μολάων. τόµ. Α, σ. 548, 549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
του ιατρικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας
κ.λπ. τόµ. Α, σ. 821, 822.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
των Κέντρων Υποδοχής Μεταναστών κ.λπ. τόµ. Β, σ. 941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µεταφορά της Παθολογικής Κλινικής στη νέα πτέρυγα του Νοσοκοµείου "Άγιος Ανδρέας" κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1321, 1322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας στο νοσοκοµείο "Αγία Όλγα" κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1410, 1411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα επαρκούς ενηµέρωσης και επαρκών µέτρων προφύλαξης για τον ιό του HIV/AIDS στη χώρα µας κ.λπ. τόµ. Β,
σ. 1412, 1413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του Β’ Νοσοκοµείου "Άγιος Παύλος" της Θεσσαλονίκης ως Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου κ.λπ. τόµ. Β, σ.
1463, 1464, 1465.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη επικαιροποίηση των ενδείξεων των αντικαρκινικών φαρµάκων. τόµ.
Β, σ. 1503, 1504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των κρουσµάτων ελονοσίας σε αλλοδαπούς στην
περιοχή της Σκάλας του Νοµού Λακωνίας κ.λπ. τόµ. Β, σ.
1758, 1759.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποπεράτωση και
τον εξοπλισµό της Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας. τόµ. Γ, σ. 1785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο Υγειονοµικό Χάρτη της χώρας, την υποβάθµιση των Νοσοκοµείων κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2062, 2063.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
πολυτεκνικού επιδόµατος στους οµογενείς της Βορείου Ηπείρου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2065, 2066.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποχρηµατοδότηση του Νοσοκοµείου Θηβών κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2120, 2121.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα βιβλιάρια
υγείας των εικαστικών καλλιτεχνών κ.λπ. τόµ. Γ, σ.
2179,2180.
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Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυµάτων το εννεάµηνο του 2010.
τόµ. Γ, σ. 2220.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες εργασίας των αγροτικών γιατρών. τόµ. Γ, σ. 2221, 2222.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις ιατροφαρµακευτικού υλικού στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. τόµ. Γ,
σ. 2223, 2224.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή του τρόπου χορήγησης φαρµάκου σκευασµάτων υψηλού κόστους.
τόµ. Γ, σ. 2225, 2226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
(ΚΑΦΚΑ) Αµφιλοχίας του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ.
τόµ. Δ, σ. 2706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης Αγροτικών Ιατρών στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3735, 3736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νοσοκοµείο Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3850,3851.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και του προγράµµατος "Ψυχαργώ". τόµ. Ε, σ. 3879, 3880.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το έλεγχο λειτουργίας
της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας. τόµ. Ε, σ.
3890, 3891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εύρυθµης λειτουργίας του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ) στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε, σ.
4016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νεογνών στο Νοσοκοµείο Χανίων
κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 4100, 4101.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4117, 4118, 4119.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πλήρη απαγόρευση του καπνίσµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4389, 4390.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων. τόµ. ΣΤ,
σ. 4391, 4392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση των µονάδων µεταµοσχεύσεων µεγάλων νοσοκοµείων
της χώρας µας κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4516,4517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση του Δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στους
Δήµους της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4605.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά τις ελλείψεις στην αγορά
φαρµάκων εξαιτίας των εξαγωγών τους στο εξωτερικό. τόµ.
ΣΤ, σ. 4626.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4626.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε πρόβληµα ασφάλειας
και υγιεινής, λόγω συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού µεταναστών σε παλαιά µονοκατοικία στην πλατεία Αττικής. τόµ.
ΣΤ, σ. 4629, 4630.
Αναφορά του στις κινητοποιήσεις των γιατρών του Ι.Κ.Α.
τόµ. ΣΤ, σ. 4841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις µεταµοσχεύσεις κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4842, 4843.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
αγροτικού ιατρού στον Κάλαµο της Λευκάδας κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4845, 4846.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου πλάσµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4932,4933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5096, 5112, 5122,
5126, 5130, 5174, 5179, 5180, 5190, 5191, 5200, 5205,
5425.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών. τόµ. Ζ, σ. 5138.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεά και τη µεταµόσχευση οργάνων στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ. 5413, 5414.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στα Κέντρα Υγείας Βορείων Σποράδων. τόµ. Ζ, σ. 5415, 5416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
ιατρικού προσωπικού στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκοµείου Λαµίας κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5772, 5773.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ανάληψη πρωτοβουλιών για µέριµνα των αστέγων και απόρων της Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ, σ. 5819,5820.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του
Π.Δ. 26/2008 για τη λειτουργία των τραπεζικών βλαστοκυττάρων. τόµ. Ζ, σ. 5821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την περικοπή του προϋπολογισµού του 2011 για το Θριάσιο Νοσοκοµείο κ.λπ. τόµ. H, σ. 6362, 6363.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6364, 6365, 6366.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης, για την Πρόληψη και τον έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην
Αθήνα, Ελλάδα" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της
Υγείας και της Ιατρικής". τόµ. H, σ. 6534,6535.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις Συµβάσεις του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας µε ιδιώτες
γιατρούς. τόµ. H, σ. 6659, 6660.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας. τόµ. H, σ. 6659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη νέα έξαρση της γρίπης Η1Ν1 κ.λπ. τόµ. Θ, σ.
7029,7030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου "ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ". τόµ. Θ, σ. 7031,7032.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη προσωπικού και υλικών στο Νοσοκοµείο Κορίνθου και στο Κέντρο
Υγείας Κιάτου. τόµ. Θ, σ. 7310, 7311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση λειτουργίας του µοναδικού δηµόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας στο Νοσοκοµείο "Αγία Σοφία" κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8168, 8169.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του νέου νοσοκοµείου Χαλκίδας κ.λπ. τόµ. Ι, σ.
8170, 8171.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο
Νοσοκοµείο του Κιλκίς. τόµ. ΙΑ, σ. 8897, 8899.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παύση πληρωµών
των ασφαλιστικών ταµείων προς τις ιδιωτικές κλινικές. τόµ.
ΙΑ, σ. 8899, 8900.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών ψυχικής υγείας "Αργώ" και "Νεφέλη" στην Κέρκυρα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9684, 9685.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα επιδόµατα των πο-
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λύτεκνων οικογενειών. τόµ. ΙΒ, σ. 9686, 9687.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο να κλείσουν τα κέντρα ειδικής αγωγής ιδιωτικού δικαίου. τόµ. ΙΓ,
σ. 10673, 10674.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τους νέους. τόµ. ΙΓ, σ. 10675.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
για «υποβάθµιση» των Νοσοκοµείων Καρύστου και Κύµης
σε Κέντρα Υγείας. τόµ. ΙΓ, σ. 10900, 10902.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεά
του Ιδρύµατος Νιάρχου στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Λάρισας. τόµ. ΙΓ, σ. 10903, 10904.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
για κατάργηση κλινικών στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10904, 10905, 10906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων των µη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας. τόµ. ΙΓ, σ. 11146,
11147, 11148.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή Νέου Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στο Δήµο
Πρέβεζας. τόµ. ΙΔ, σ. 11935, 11936.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12193-12195, 12214, 1221612218, 12223, 12235, 12236, 12237.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή θετικής λίστας συνταγογραφούµενων φαρµάκων που
καλύπτονται από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. τόµ. ΙΕ, σ. 12556,
12557.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σύστηµα υγείας του Νοµού
Ευβοίας. τόµ. ΙΕ, σ. 12558, 12559.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη νοσηλευτών στο Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13655, 13655.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13901, 13904, 13905 - 13908, 13909, 13913,
13919, 13920, 13921.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συρρίκνωση των
δραστηριοτήτων του Γενικού Νοσοκοµείου και του Κέντρου
Υγείας Φιλιατών του Νοµού Θεσπρωτίας. τόµ. ΙΘ, σ.
16808,16809.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17126, 17133,
17134, 17136, 17138, 17139.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ και διατίθενται σε πλοία ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. τόµ. K, σ. 17218, 17219.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση συνυπηρέτησης υπαλλήλου του Νοσοκοµείου " Άγιος Σάββας"
στην περιοχή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός της.
τόµ. K, σ. 17220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
δηµιουργίας του νοσοκοµείου στην Ανατολική Αττική. τόµ.
K, σ. 17999, 18000.
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΓ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύ-

ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανεξέταση των κριτηρίων ενίσχυσης των περιφερειών, των νοµών και ειδικότερα της Βοιωτίας. τόµ. ΣΤ, σ. 4511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "υποβάθµιση" του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς. τόµ. ΙΓ, σ. 11346,
11347.
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εκλογή του για το αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής για
την Β’ Σύνοδο της ΙΓ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10722.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. ΙZ, σ. 15109-15110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ποσοστό
της κρατικής χρηµατοδότησης στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης. τόµ. ΙΘ, σ. 17034,17035.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1171, 1172.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1595,
τόµ. ΙΕ, σ. 12716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2969, 2970.
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Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους επαγγελµατίες µε οφειλές προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9870, 9871, 9872.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12376.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12815.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων : "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις" . τόµ. Γ, σ. 2270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαµεσολάβηση
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις". τόµ. Γ, σ. 2354.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών

Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8458.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10819.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12377.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16624.
ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1606.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1640-1642,
1641, 1642, 1678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2968.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρί-
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των χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3444.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3926.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5883.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8459.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12369.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12369.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12814.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 14027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15691.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16989-16991, 17062, 17085.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 477, 479, 488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5097,5098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου. τόµ. Θ,
σ. 7196, 7197.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7703.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
για κατάργηση κλινικών στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10904, 10905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12133, 12135.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου ε-

µπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12403.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12888.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ. ΙΕ, σ. 13022.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της Επιτροπής. τόµ. ΙΕ, σ. 13135.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρνηση
συνταγογράφησης από µη συµβεβληµένους ιατρούς σε βιβλιάρια του ΟΠΑΔ. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13897, 13898, 13899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
φόρων στις ιατρικές επιχειρήσεις για ανείσπρακτα ποσά
του έτους 2010. τόµ. ΙΖ, σ. 14597, 14598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των συµβεβληµένων ιατρών από τον
Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου (ΟΠΑΔ). τόµ. ΙZ, σ. 14962.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις στους βαµβακοπαραγωγούς από τις περσινές βροχοπτώσεις και το πράσινο σκουλήκι. τόµ. IH, σ.
15901,15913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
αναδροµικής παρακράτησης κατά τις πληρωµές οφειλοµένων του 2010 στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑΔ.
τόµ. ΙΘ, σ. 17111,17112.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17134.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή των συνταξιούχων, τροφίµων Ιδρυµάτων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στις δαπάνες περίθαλψης. τόµ. K, σ. 17177,17178,17179.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Αναφορά του στους χαρακτηρισµούς του περί "χώρας
των διαφθαρµένων" και "διαφθαρµένο Κοινοβούλιο", κατά
τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησής του προς τον
Πρωθυπουργό. τόµ. Α, σ. 328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το Θερµοηλεκτρικό Σταθµό στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. τόµ. Α, σ. 328, 329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1590.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 16 και 17 Δεκεµβρίου
2010 κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2392, 2394.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ, σ. 2393, τόµ. ΙΕ,
σ. 12994.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε θέµατα εργασιακών
σχέσεων και θέµατα ανεργίας. τόµ. Γ, σ. 2417-2419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2513.
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 2011". τόµ. Δ, σ. 3271-3274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στα διόδια στις εθνικές οδούς κ.λπ.
τόµ. Ε, σ. 4079, 4080.
Οµιλία του στην προ Ηµερησίας Διατάξεως συζήτηση, µε
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αντώνη Σαµαρά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε τα εθνικά µας θέµατα. τόµ. ΣΤ, σ. 41544157, 4355.
Αναφορά του στην Εξεταστική Επιτροπή "για τη διερεύνηση της υπόθεσης SIEMENS στο σύνολό της", λόγω της κατάθεσης του πορίσµατός της. τόµ. ΣΤ, σ. 4355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4475.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4476,4478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4708,
4709.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4708,
4709.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4709,
4711, τόµ. ΙΓ, σ.11436, 11437, τόµ. ΙΔ, σ. 12002, τόµ. ΙΕ,
σ. 12655, 12996, 12997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5117, 5118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων και των
διοδίων κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5301, 5302, 5303.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5552, 5553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το "Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας" κ.λπ. τόµ.
Ζ, σ. 5703, 5704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική κρίση κ.λπ.
τόµ. H, σ. 6357, 6358, 6360.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεώργιου Παπανδρέου, για τις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011. τόµ. Θ, σ.
7578, 7582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας
περιουσίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7776, 7777.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν στο γραφείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής κατά την πορεία της ΟΛΜΕ. τόµ. Ι, σ. 7847, 7848, 7849.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7847,
7848, 7849.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη, σχετικά µε τις
ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, σύµφωνα µε το άρθρο 142 του Κανονισµού της Βουλής, για τις εξελίξεις στη Λιβύη. τόµ. Ι, σ. 7883, 7888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το
"Σύµφωνο για το Ευρώ", το νέο πακέτο µέτρων, την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8502,8503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8684 - 8686.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8818,
8820.
Αναφορά του στη συµπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία των τριών εργαζοµένων στην τράπεζα Marfin της οδού Σταδίου. τόµ. ΙΑ, σ. 9513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9513, 9514, 9516.
Αναφορά του στις δηλώσεις του κ. Στρος Καν σχετικά µε
την υπαγωγή της χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
τόµ. ΙΑ, σ. 9514, 9516.
Αναφορά του στην πρόταση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, για σύσταση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον έλεγχο του χρέους. τόµ. ΙΒ, σ. 9570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την εκποίηση του δηµόσιου πλούτου κ.λπ.
τόµ. ΙΒ, σ. 9570, 9572, 9573.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10801, 10802, 10804.
Αναφορά του στις δηλώσεις του για τον Πρωθυπουργό
και στον παραλληλισµό του µε τον Πινοσέτ, κατά τον χαιρετισµό του σε ηµερίδα. τόµ. ΙΓ, σ. 10802.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεώς του, για τη
σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ. ΙΓ, σ. 11091, 11092, 11095.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11435, 11436, 11437.
Αναφορά του στην επίθεση κατά του Υφυπουργού κ. Γ.
Πεταλωτή. τόµ. ΙΓ, σ. 11436, 11437.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 11998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την υπογραφή του νέου µνηµονίου και τις
συνέπειες στον ελληνικό λαό. τόµ. ΙΔ, σ. 11998, 12000,
12002.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12298 - 12300, 12306, 12307, 12471, 12472.
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Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12651-12653, 12655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12735, 12736, 12805,12871.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 12804,
12871.
Αναφορά του στα επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. τόµ. ΙΕ, σ.
12871.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12993, 12994.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙZ, σ. 15126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15127, 15129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15673,
15674, 15731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. τόµ. IH, σ.
15885, 15886, 15887, 15888, 15890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Υπουργείου για τη νέα σχολική χρονιά. τόµ. ΙΘ,
σ. 16214, 16216, 16217.
Αναφορά του στην παραίτηση της επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού του Κράτους στη Βουλή. τόµ. ΙΘ, σ.
16216.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για την επίθεση εναντίον του δηµοσιογράφου Μανώλη Κυπραίου. τόµ. ΙΘ, σ. 16217, 16220, 16221, 16222,
16223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας. τόµ. ΙΘ, σ.
16739,16740.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους
δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. ΙΘ, σ. 16739, 16741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17330, 17332,
17436, 17439, 17440.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών, σχετικά µε την οικονοµική κρίση. τόµ. K, σ. 17436.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προστασία των ασφαλιστικών ταµείων από το πρόγραµµα εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων. τόµ. K, σ. 17874, 17875.

Αναφορά του στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. K, σ. 18014.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ.
K, σ. 18014 - 18016.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1166-1168, 1169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2982.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5189.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5918, 5919.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6693, 6694.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8699.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12381.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι-
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στωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού
χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των
τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17346.
ΤΣΟΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2479,2480.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5674.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14903-14905.
ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ -ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 54.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2246, 2277-2279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ.
Δ, σ. 2743-2745.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3429.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4427.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4785, 4786.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Τοπικού Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
Θηβών κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5311, 5312, 5313.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5385.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6702, 6703.
Αναφορά της στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7134, 7556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του

Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7135.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7555, 7556.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7630, 7631.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8102.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8401.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8962.
Οµιλία της στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10587,
10588, 10589.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10707.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου του οδικού άξονα παράκαµψης των Θηβών.
τόµ. ΙΓ, σ. 10846.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11021.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11678.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διατήρηση
του παραρτήµατος του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
στη Θήβα. τόµ. ΙΔ, σ. 11930.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13680-13682.
Οµιλία της επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύ-
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σταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14087, 14088.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14535.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15694.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3961/2011, για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του
Δηµοσίου και β) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004 έως το 2008, για την
ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό
κακουργήµατος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 ν.3242/2004) σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΗ, σ. 15846,15847.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16140.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16705.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17807.

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1556.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τύχη της επιχορήγησης στην εταιρεία "ATMEL HELLAS Α.Ε.". τόµ. Γ, σ.
1783, 1784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Γ, σ. 2024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ακατοίκητες εργατικές κατοικίες του οικισµού «Πάτρα XIV» κ.λπ.
τόµ. Γ, σ. 2408, 2409.
Καταδικαστέα αναφορά του στην επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της Ποινικής Δικαιοσύνης".
τόµ. Δ, σ. 2745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115 σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3469,3470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την οµαλή εκτέλεση του έργου του αυτοκινητόδροµου "Ολυµπία Οδός" κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4699.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4699.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5168.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5384.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5576, 5577, 5650.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5865.
Αναφορά του στην ηµέρα γενικής απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 2011. τόµ. H, σ. 5914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5914.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ύπαρξη κλίµατος
οικογενειοκρατίας στα Πανεπιστήµια και τα Α.Τ.Ε.Ι. τόµ. H,
σ. 6413, 6414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6680, τόµ. Θ, σ.
6959, 6960.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Τροποποίηση του ν. 2168/1993, εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης
Μαΐου 2008 "για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τον έλεγχο της απόκτησης
και της κατοχής όπλων" και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ.
7558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Ι, σ. 7671, 7728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση
δηµοπράτησης του έργου "Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας των Σύµµεικτων Αστικών Αποβλήτων του
Ν. Αχαΐας" κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 7783, 7784, 7785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8387, 8456, 8457.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8958.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9276.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9373.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9374.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 9829,
τόµ. ΙΕ,. 13120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10694, 10822, 10823.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Βουλευτή κ. Π. Καµµένου σε ραδιοφωνικό σταθµό ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως "έµµισθος broker". τόµ. ΙΓ, σ. 10822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθµιση Θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας". τόµ. ΙΓ, σ. 11019.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11115.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διαµόρφωση της
κατανοµής του δηµοσίου χρέους ανάµεσα σε εγχώριους
και ξένους θεσµικούς επενδυτές. τόµ. ΙΓ, σ. 11205, 11206.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11316.
Αναφορά του στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
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την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12770.
Αναφορά του στα βίαια επεισόδια που σηµειώθηκαν στο
Σύνταγµα και στο Μετρό κατά τη διάρκεια των απεργιακών
κινητοποιήσεων της Τετάρτης 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα συζήτησης από το Κοινοβούλιο του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 - 2015". τόµ.
ΙΕ, σ. 12947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ.
12947, 12979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της πολιτικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13684.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14095, 14096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14534, 14623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15114.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15246, 15257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος "Μείωση νιτρορύπανσης γεωργικής

προέλευσης" σε δηµοτικά διαµερίσµατα της Δυτικής Αχαΐας. τόµ. IH, σ. 15896,15897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης
αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16154,
16155. τόµ. ΙΘ, σ. 16322,16323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16622, 16690,16691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17258, 17430,
17431.
ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά σχετικά µε τη
µεταναστευτική πολιτική της χώρας µας κ.λπ. τόµ. Α, σ.
239, 240.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό
Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 245, 255.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 477.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1280.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου
2006 και άλλες συναφείς διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1639, 1640,
1677.
Οµιλία της στην ειδική συζήτηση µε θέµα τη βία κατά των
γυναικών, µε αφορµή τη "Διεθνή Ηµέρα για την πάταξη της
βίας κατά των γυναικών". τόµ. Β, σ. 1647.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2257.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2659, 2660.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2662.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3126.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για
την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ. 3430.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3939.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5717, 5728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7657.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
λειτουργίας των συµβουλευτικών κέντρων της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8443,
8445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8700.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8805.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9794.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των οικονοµικών προβληµάτων των µη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας. τόµ. ΙΓ, σ. 11146,
11147, 11148.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11946-11948,
11972.
Αναφορά της στις απεργιακές κινητοποιήσεις των πολιτών, στους προπηλακισµούς των Βουλευτών και στην πολιτική κατάσταση της χώρας. τόµ. ΙΔ, σ. 12145.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12145.
Οµιλία της στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου λειτουργίας των κέντρων πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών". τόµ. ΙΕ, σ. 12646-12648, 12660.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13953 – 13955,
13994-13996, 14037.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-

λισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14878.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16626.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16991, 17007, 17063 - 17065, 17085.
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια
φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. 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 2011". τόµ. Δ, σ. 3130.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5718, 5729.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε θέµατα
που αφορούν την ιχθυοκαλλιέργεια. τόµ. ΙΑ, σ. 8866.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή Νέου Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου στο Δήµο
Πρέβεζας. τόµ. ΙΔ, σ. 11935, 11936.
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9771, 9772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12109, 12110.
ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
Διορισµός της ως Υφυπουργoύ Θαλάσσιων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας. τόµ. Α, σ. 4.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. τόµ. ΙΕ, σ. 12793.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9270-9273.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
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πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 1311513119.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 13119.
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 10, 101,
102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης του Σπερχειού κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5673.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 6974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8372, 8448, 8449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12862, 12863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15721.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 149.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα κοινωνικής προστασίας "Βοήθεια στο Σπίτι" κ.λπ. τόµ.
Β, σ. 1026, 1027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,
εποπτεία και βελτίωση του θεσµού, του τεχνικού ελέγχου οχηµάτων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και την
προστασία του Περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ
Ελληνικού Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».

τόµ. Γ, σ. 1980.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3011.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3956.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Φράγµατος του Ασωπού κ.λπ.
τόµ. ΣΤ, σ. 4567,4568.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6449.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του αστυνοµικού ύστερα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ", στην περιοχή Ρέντη, καταδίκη αυτής και ευχές για
ταχεία ανάρρωση στους τραυµατίες. τόµ. H, σ. 6449.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6692, 6704, τόµ.
Θ, σ. 6966.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8383.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9255.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των έργων της σιδηροδροµικής γραµµής Κιάτου-Ροδοδάφνης. τόµ. ΙΓ, σ. 10897, 10898.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12766.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνοµπίλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13539-13541.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14907.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέρ-
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γειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις". τόµ. IH, σ. 16156, 16157, τόµ. ΙΘ, σ.
16307.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" τόµ. Α, σ. 123.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, µε την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από το
Βουλευτικό του αξίωµα. τόµ. ΙΔ, σ. 12218 - 12220.
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
17003, 17004.
Χ
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5136.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8792-8794.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 38.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζόµενους της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ.λπ.
τόµ. Α, σ. 301, 302.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτι-

κή της Κυβέρνησης απένταντι στα λαϊκά δικαιώµατα. τόµ.
Α, σ. 386.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 484, 485.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 902, 970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεµπτικών ιατρικών εξετάσεων". τόµ. Β, σ. 1035, 1049, 1050, 1133.
Οµιλία του επί του ζητήµατος εφαρµογής του Κανονισµού, ιδίως ως προς τον τρόπο ψηφοφορίας επί της προτάσεως της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, "για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών
για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου", που ετέθη ύστερα από αίτηση
των κ.κ. Π. Παυλόπουλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Α. Καριπίδη. τόµ. Β, σ. 1172.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά
πρώην Υπουργών για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων,
σχετικά µε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά
των πρώην Υπουργών Θ. Ρουσόπουλου, Ε. Μπασιάκου, Α.
Κοντού και Γ. Βουλγαράκη και κατά του πρώην Υφυπουργού Π. Δούκα. τόµ. Β, σ. 1172, 1205.
Οµιλία του για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. τόµ. Β, σ. 1286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ) κ.λπ. τόµ. Β,
σ. 1324, 1325.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1429, 1430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1550, 1595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και οφειλών προς τη
Χώρα µας κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόλυση
συµβασιούχων εργαζοµένων του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), τον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία λόγω των σκουπιδιών κ.λπ. τόµ. Γ,
σ. 2342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2527, 2529.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2672.
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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 2011". τόµ. Δ, σ. 2952, 3062, 3173, 3264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υπογραφή επιχειρησιακής σύµβασης στη γαλακτοβιοµηχανία "ΝΕΟΓΑΛ" στη Δράµα κ.λπ. τόµ. Ε, σ. 3733, 3734.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δηµοσίου κ.λπ. τόµ. Ε,
σ. 3824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3966-3968,
4052.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4111, 4119.
Αναφορά του στην κατάληψη του κτηρίου της Νοµικής
Σχολής από λαθροµετανάστες και στο πανεπιστηµιακό άσυλο. τόµ. ΣΤ, σ. 4432, 4455, 4581.
Αναφορά του στο αίτηµα του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Α. Κοντού για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για
τον έλεγχο της εναντίον του κατηγορίας, σχετικά µε την υπόθεση της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
4432, 4457.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την οργανωτική συγκρότηση της αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. τόµ. ΣΤ, σ. 4581.
Αναφορά του στο παρεµπίπτον θέµα των αστικών συγκοινωνιών και των διοδίων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4750, 4751, 4804,
4810.
Αναφορά του στα θέµατα χρηµατοδότησης των κοµµάτων
και στο "Πόθεν έσχες" των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4990, 4995, τόµ. Ζ,
σ. 5120, 5185.
Αναφορά του στην απόφαση του Ταξίαρχου της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Σερρών και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ζ, σ. 5149, 5152, 5166.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μ. Έβερτ. τόµ. Ζ, σ.
5167.
Αναφορά του στις δηλώσεις των εκπροσώπων της Τρόικας και στην αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. τόµ.
Ζ, σ. 5547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5547, 5660.
Αναφορά του στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
για τους ηµιυπαίθριους χώρους. τόµ. Ζ, σ. 5660.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5722.
Αναφορά του στην 23η Φεβρουαρίου, ηµέρα γενικής α-

περγίας, και έκκληση για ειρηνική διαδήλωση. τόµ. Ζ, σ.
5872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη:" Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5872.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 18
του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ, σ. 7086.
Αναφορά του στους λαθροµετανάστες, απεργούς πείνας,
του κτηρίου "Υπατία" και στον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος. τόµ. Θ, σ. 7112.
Αναφορά του στο θάνατο των δύο ειδικών φρουρών ύστερα από τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οµάδα
"ΔΙΑΣ" στην περιοχή Ρέντη. τόµ. Θ, σ. 7112.
Οµιλία του επί της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για την εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση, από τον Προϋπολογισµό της Βουλής, των οικογενειών των
δύο ειδικών φρουρών της οµάδας "ΔΙΑΣ" που δολοφονήθηκαν την 1/3/2011. τόµ. Θ, σ. 7112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Προστασίας του
Πολίτη: "Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 7112.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7797, 7806.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης στη δηµόσια παιδεία. τόµ. Ι, σ. 7852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Προσαρµογή των
διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του
Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε µε το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ 75 Α). τόµ. Ι, σ. 8118.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά µε την πλήρη διερεύνηση της Υπόθεσης των Οµολόγων που ανακοινώθηκε
στη Βουλή στις 30 Νοεµβρίου 2010. τόµ. ΙΑ, σ. 8813-8815,
8826.
Καταδικαστέα αναφορά του στα επεισόδια για την επίθεση των δυνάµεων των ΜΑΤ κατά την πορεία των ανέργων
µεταλλεργατών στην είσοδο του ΟΛΠ. τόµ. ΙΑ, σ. 8953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν.3126/2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 8987-8989.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δίδακτρα
στα ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9045, 9046.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9263.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Λάκη Σάντα. τόµ. ΙΑ, σ. 9384,9420.
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Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Θανάση
Βέγγου. τόµ. ΙΑ, σ. 9384,9420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους,
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 9384-9386, 9420, 9517.
Αναφορά του στην διεκδίκηση αναδροµικών από συνταξιούχους Βουλευτές. τόµ. ΙΑ, σ. 9420.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τροµοκρατία.
τόµ. ΙΒ, σ. 9663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9764-9766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
της θεραπείας καρκινοπαθών ασθενών µε ραδιοϊσότοπα
στο Αρεταίειο Νοσοκοµείο. τόµ. ΙΒ, σ. 9873, 9874.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν κατά
τη διάρκεια προγραµµατισµένης πορείας στις 11 Μαΐου στο
κέντρο της Αθήνας και στο σοβαρό τραυµατισµό διαδηλωτή. τόµ. ΙΒ, σ. 9873, 9923.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Νοµοθετική κύρωση της
Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας της
Γαλλικής Δηµοκρατίας και του Ανωτάτου Στρατηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης (SΗΑΡΕ), που αφορά στην Επάνδρωση, Χρηµατοδότηση, Διοίκηση και Υποστήριξη του
Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Γαλλίας, µε
την Ιδιότητα του Στρατηγείου Διοικήσεως Ναυτικής Δυνάµεως Ταχείας Αναπτύξεως του ΝΑΤΟ", β) "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης, του υποµνήµατος Συµµετοχής στην Τεχνική Διευθέτηση, της Πρώτης Τροπολογίας της Τεχνικής Διευθέτησης, σχετικά µε την προσχώρηση σ’ αυτήν της Γαλλίας και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, µεταξύ του Υπουργού
Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, του Υπουργού Άµυνας
του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας, του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας, του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Ιταλίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας, του Υφυπουργού Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άµυνας
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου
Αρχηγείου Συµµαχικών Δυνάµεων Ευρώπης, καθώς και
του Μνηµονίου Κατανόησης ανάµεσα στους παραπάνω
στον Υπουργό Άµυνας της Γαλλικής Δηµοκρατίας και στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και στο Αρχηγείο Ανώτατων Συµµαχικών Δυνάµεων Μετασχηµατισµού σχετικά µε τις Συµφωνίες Μετεγκατάστασης
και τις Γενικές Διατάξεις Εγκατάστασης του Προγράµµατος
Τακτικής Ηγεσίας (ΤLP -Tactical Leadership Program) της
Συµµαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων από την Αεροπορική
Βάση Florennes του Βελγίου, στην Αεροπορική Βάση
Albacete της Ισπανίας, και της Ερµηνευτικής Δήλωσης στο
Μνηµόνιο Κατανόησης", γ) "Κύρωση της Διευθέτησης µεταξύ των Μελών της Συνεργασίας HELIOS II και του Γενικού
Γραµµατέως του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την
Κοινή Ασφάλεια σχετικά µε την Διάθεση Απεικονίσεων
HELIOS II στην ΕΕ". τόµ. ΙΒ, σ. 9923.

Αναφορά του στο αίτηµα του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας να διακοπεί η συνεδρίαση
για τη συζήτηση επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής «για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Siemens», προκειµένου να µελετηθούν οι επιστολές που
κατατέθηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πορίσµατος και που αντηλλάγησαν
µεταξύ αυτού και του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σηµίτη. τόµ. ΙΓ, σ. 10578.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί του κατατεθέντος πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής, "για τη διερεύνηση της υπόθεσης "SIEMENS" στο σύνολό της". τόµ. ΙΓ, σ. 10578,
10592.
Αναφορά του στον εορτασµό της Ευρωπαϊκής Ηµέρας
της Θάλασσας. τόµ. ΙΓ, σ. 10855.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 10858,
11362, τόµ. ΙΔ, σ. 11711, τόµ. Θ, σ. 16987, 17081.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10865, 10874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανέλκυση του ναυαγίου του "Sea Diamond" από το λιµάνι της Σαντορίνης. τόµ. ΙΓ, σ. 10898, 10899.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11099.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11166.
Αναφορά του στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11300.
Αναφορά του στην οµιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Γεωργίου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πολιτική κατάσταση
της χώρας και την πολιτική της Κυβέρνησης για την έξοδο
από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11367.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11686, 11711.
Αναφορά του στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση
της χώρας και στο "µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής στρατηγικής" ως λύση για την έξοδο από την κρίση.
τόµ. ΙΔ, σ. 11711.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών. τόµ. ΙΔ, σ. 11712, 11967.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11967.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12233.
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Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12309, 12359.
Οµιλία του στη συζήτηση, επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12359, 12459.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12527.
Οµιλία του επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργού, σχετικά µε την
από 15-2-2000 σύµβαση κατασκευής και παράδοσης στο
Πολεµικό Ναυτικό υποβρυχίων τύπου 214», περί παραδοχής ή µη της πρότασης για την άσκηση δίωξης κατά του
πρώην Υπουργού κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου και λήψη απόφασης µε µυστική ψηφοφορία επί της
προτάσεως της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη ή παράλειψη, για την οποία ζητείται άσκηση
δίωξης, όπως αυτές καθορίζονται και εξειδικεύονται στο
πόρισµα της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 86 του Συντάγµατος, τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 157 του Κανονισµού της Βουλής και τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών». τόµ. ΙΕ, σ. 13121.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνοµπίλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13565.
Αναφορά του στην οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας
της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου, για νέα µείωση στην χορηγούµενη αποζηµίωση των Βουλευτών που συµµετέχουν στις
επιτροπές και στους Βουλευτές που συµµετέχουν ως µέλη
σε αποστολή στο εξωτερικό. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13671.
Αναφορά του στην οικονοµική κατάσταση της χώρας και
στο ενδεχόµενο της "επιλεκτικής χρεοκοπίας". τόµ. ΙΣΤ, σ.
13779.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15

Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14099, 14109.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15356,
15357, 15359, 15415, 15677.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 15359.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος για σύσταση ή
µη Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, για την ενδεχόµενη τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση "SIEΜENS", από
τους: α) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004 έως το 2006 και αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, και β) κ. Γεώργιο
Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από
το 2004 έως το 2008. τόµ. ΙΗ, σ. 15865.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την αύξηση της εγκληµατικότητας. τόµ. ΙΘ, σ. 16246.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16766.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετεγκατάσταση του οικισµού της Μαυροπηγής στην Κοζάνη λόγω
της επέκτασης των ορυχείων της Δ.Ε.Η. τόµ. ΙΘ, σ. 16787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας,
ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών". τόµ. ΙΘ, σ. 16897, 16898, 16899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: "Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική
Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
16987, 17013, 17081.
Οµιλία του στην Ειδική Ηµερήσια Διάταξη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 17050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους εργαζοµένους στις εργολαβίες της ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ, σ. 17119,17120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων - Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωµατούχων, υποθέσεων µεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και µείζονος Δηµοσίου Συµφέροντος". τόµ. K, σ. 17801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να επιστρέψει στην εταιρεία
"Χρυσωρυχεία Θράκης" την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος
χρυσού στο Πέραµα Θράκης. τόµ. K, σ. 17992, 17993.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την εξωτερική και αµυντική πολιτική της Κυβέρνησης στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. τόµ. K, σ. 18010.
Αναφορά του στη διαµαρτυρία των απόστρατων αξιωµατικών στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. τόµ. K, σ. 18014.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων µικρής λιανικής εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής. τόµ. Α, σ. 833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος κατασκευής σχολικών κτηρίων κ.λπ.
τόµ. Γ, σ. 2130, 2131.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2141.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις σε
πληγέντες σπαραγγοκαλλιεργητές και δενδροκαλλιεργητές
για τις ζηµιές της Άνοιξης του 2009. τόµ. Γ, σ. 2181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2992, 2993.
ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 2966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 5012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11270, 11293, 11294, 11354, 11381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12864.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14519, 14609,
14641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
των οργανικών κλινών του Γενικού Νοσοκοµείου Γρεβενών. τόµ. IH, σ. 16087.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
186, 187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3066, 3067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-

γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3922.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τους πληγέντες βαµβακοπαραγωγούς. τόµ. Ζ, σ. 5331, 5332, 5339.
Αναφορά του στις αποφάσεις του Άτυπου Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2011.
τόµ. Θ, σ. 7631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών". τόµ. Θ, σ. 7631.
Αναφορά του στη βία στα γήπεδα, µε αφορµή τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν κατά τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας. τόµ. ΙΑ, σ. 9317, 9328.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 στο Βόλο και στη Λάρισα.
τόµ. ΙΑ, σ. 9317, 9328.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12406.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση, αφιερωµένη στη
µνήµη του πρώην Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. τόµ. ΙΕ, σ. 12534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12837.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνοµπίλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13548.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των Ελλήνων παλλινοστούντων. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16391.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, σχετικά µε τους
δηµοσίους υπαλλήλους. τόµ. ΙΘ, σ. 16754.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16754, 16755,
16761, 16769, 16770, 16775.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1363, 1364.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2077, 2095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Αντα-
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γωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 46614663, 4681, 4690, 4729.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου Κέρκυρας κ.λπ. τόµ. H, σ. 6363, 6365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8405.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν εκατόν δώδεκα (112) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για
σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί ενδεχόµενη ποινική ευθύνη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολου-Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου, σχετικά µε
την από 15.2.2000 σύµβαση µε την οποία η κοινοπραξία
"Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)-Ferrostaal AGHDW ανέλαβε την κατασκευή και παράδοση στο Πολεµικό
Ναυτικό τριών υποβρυχίων τύπου 214 (Σύµβαση µε την ονοµασία "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"), για αξιόποινες πράξεις. τόµ. ΙΑ,
σ. 9246.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ.
10724.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση χρήσης της ουσίας Bisphenol-A στα πλαστικά µπουκάλια βρεφικής διατροφής. τόµ. ΙΓ, σ. 10949, 10950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11308.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
ΙΘ, σ. 16380.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίλυση
του προβλήµατος της στέγασης όλων των φοιτητών του Ιο-

νίου Πανεπιστηµίου στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Α, σ. 177,
178.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την οµαλή λειτουργία του νέου
Νοσοκοµείου Κερκύρας. τόµ. Α, σ. 549, 550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποζηµίωση των πληγέντων από τις καταστροφές στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1707, 1708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3223.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας. τόµ. Ε, σ. 4103, 4117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4975, 4976, 5008,
τόµ. Ζ, σ. 5145, 5204, 5205.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
των µεταφορών των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5240,
5241.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Περιφερειακού Γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας
για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης, για την Πρόληψη και τον έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην
Αθήνα, Ελλάδα" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ στον Τοµέα της
Υγείας και της Ιατρικής". τόµ. H, σ. 6532.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την πολιτική της Κυβέρνησης ενάντια στους µικροµεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. τόµ. Ι, σ. 7793, 7794, 7804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση λειτουργίας του µοναδικού δηµόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας στο Νοσοκοµείο "Αγία Σοφία" κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8168, 8169.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία των δοµών ψυχικής υγείας "Αργώ" και "Νεφέλη" στην Κέρκυρα.
τόµ. ΙΒ, σ. 9684.
Αναφορά του στην πολιτική κατάσταση της χώρας και στα
επεισόδια που σηµειώθηκαν κατά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου 2011. τόµ. ΙΔ, σ. 12198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 12198, 12237, 12251.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
13261.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού: α) "Κύρωση της
Πολιτιστικής Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής
Δηµοκρατίας του Βιετνάµ" και β) Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης για συνεργασία στον τουρισµό µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Κύρωση του αναθεωρηµένου Διεθνούς
Υγειονοµικού Κανονισµού του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας". τόµ. ΙΣΤ, σ. 13323.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοι-
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χείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους:1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών. τόµ. ΙΣΤ, σ. 14121.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε οικοδοµικές αυθαιρεσίες στον προµαχώνα του Αγίου Αθανασίου (Ενετικά Τείχη
Κέρκυρας) και την προστασία των πολιτιστικών µνηµείων
της Κέρκυρας. τόµ. ΙΖ, σ. 14222, 14223, 14224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιπτώσεις από το κλείσιµο του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. τόµ. ΙZ, σ. 14960, 14961.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στέγαση
των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΘ, σ. 16749,
16750.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη συρρίκνωση των
δραστηριοτήτων του Γενικού Νοσοκοµείου και του Κέντρου
Υγείας Φιλιατών του Νοµού Θεσπρωτίας. τόµ. ΙΘ, σ.
16808, 16809.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε το πρόβληµα των
ναρκωτικών στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 17125,17141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της Διαιτητικής Απόφασης του Οργανισµού Μεσολάβησης Εργατικών Διαφορών (ΟΜΕΔ) από τους ξενοδόχους
της Κέρκυρας. τόµ. K, σ. 17392, 17393.
ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9826.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: " Άµεσα µέτρα για την
προστασία των ανέργων, των αυτοαπασχολούµενων και
των µικροµεσαίων αγροτών". τόµ. ΙΔ, σ. 11952.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας Άγγελου Τζέκη.
τόµ. ΙΕ, σ. 12439.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12439, 12440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. ΙΘ, σ. 16328.
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση

και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµόσιου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1555, 1557, 1582, 1583,
1588, 1603, 1610, 1613.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1557.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Β, σ. 1613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3091.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5 και 19 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αναµόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους, Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9717.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου
Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής
προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ. 12503.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακρίβεια και την ελλιπή προστασία του καταναλωτή. τόµ. Α, σ.
184, 190, 194, 198, 200, 201.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία εφαρµογής ολοκληρωµένης πολιτικής για το φάρµακο. τόµ. Α, σ. 427, 428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του οµίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδροµικό τοµέα». τόµ. Β, σ. 963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90Α) περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1022, 1023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
"Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων". τόµ. Β, σ. 1273, 1336, 1350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Κατάργηση
και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του
δηµοσίου τοµέα". τόµ. Β, σ. 1603.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2076, 2077,
2094, 2095.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2137, 2152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σύµφωνο
Ρευστότητας µε τις Τράπεζες κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2399, 2400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της
Ελληνικής Οικονοµίας". τόµ. Γ, σ. 2512.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3297.
Καταδικαστέα αναφορά του στη βίαιη επίθεση εις βάρος
του, κατά τη διάρκεια πορείας στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
Ε, σ. 3749.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικο-
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νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3937.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4668,
4669, τόµ. ΙΓ, σ. 11288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4672.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη χρήση
του ΕΣΠΑ για την καταπολέµηση της ανεργίας. τόµ. Ζ, σ.
5713, 5714, 5718, 5726.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2009, β) Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2009. τόµ. H, σ. 6457.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την τουριστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Θ, σ. 7260.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ.
8514,8515,8521,8522,8530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8627-8629, 8675,8689,8701,
8743, 8744, 8745, 8770.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11089.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την "απαξίωση" της Κρήτης από τη σηµερινή Κυβέρνηση. τόµ. ΙΓ, σ.
11159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11287,11288,11374.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11373.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12421, 12422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12975,
12976, 12977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙZ, σ. 15152, 15153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης

αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού
µητρώου δηµοσίων συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις".
τόµ. IH, σ. 16022-16024, 16054,16055,16072, τόµ. ΙΘ, σ.
16276.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα "κοινωφελούς εργασίας". τόµ. ΙΘ, σ. 16757, 16771,
16772.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. τόµ. K, σ. 17482-17484,
17490, 17492, 17502, 17503.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του επί της Ειδικής Ηµερήσιας Διάταξης στην Ειδική συνεδρίαση, αφιερωµένη στη συµπλήρωση των πενήντα ετών από την ίδρυση της Κυπριακής Δηµοκρατίας, µε οµιλητή τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας κ. Δηµήτρη Χριστόφια. τόµ. Β, σ. 1472-1475.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης µέσα από το Ελληνικό Εκπαιδευτικό
Σύστηµα. τόµ. Α, σ. 248-250, 257, 258.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή ειδικών
επιστηµόνων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. Α, σ.
276, 277.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
απασχόλησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα
πληρώνονται από το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Α, σ. 412, 413.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποσπάσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στις Αθλητικές Οµοσπονδίες κ.λπ. τόµ. Α, σ. 418, 419.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποµακική γλώσσα και τη γλώσσα των Ροµά κ.λπ. τόµ. Α, σ. 421,
422, 423.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων κ.λπ. τόµ.
Β, σ. 868, 869.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους συµβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πληρώνονται
µε το ΕΣΠΑ κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1460, 1461.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µετεγκατάσταση του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου λόγω ακαταλληλότητας
του κτηρίου κ.λπ. τόµ. Β, σ. 1462, 1463.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Σχολείο
Ευρωπαϊκής Παιδείας κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2119.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το θεσµό των
µουσικών σχολείων κ.λπ. τόµ. Γ, σ. 2406, 2408.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µεταφορά
µαθητών Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) κ.λπ.
τόµ. Γ, σ. 2450, 2452.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διώξεις
σαράντα εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Γιαννιτσών, τριών
γιατρών και δύο γονέων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4512,4513.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, τα προβλήµατα στη λειτουργία τους κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4514, 4515.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την άρση αδικίας
στους αποφοιτήσαντες από τα ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ το 2009 και
την κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων.
τόµ. ΣΤ, σ. 4631.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώ-
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νευση σχολείων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4785, 4786.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση των σχολικών µονάδων κ.λπ. τόµ. ΣΤ, σ. 4874,
4875.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άρνηση
απόσπασης εκπαιδευτικού κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5239, 5240.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διακοπή
των µεταφορών των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5241.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις των Γυµνασίων στο Νοµό Κοζάνης κ.λπ. τόµ. Ζ, σ.
5242, 5244.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) κ.λπ. τόµ. Ζ, σ. 5765, 5766.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθετική ρύθµιση για ισότιµη µεταχείριση του ειδικού και βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού, της Ειδικής Αγωγής µέσα
στην εκπαιδευτική κοινότητα κ.λπ. τόµ. Θ, σ. 7026,7027.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
στελέχωσης των Κέντρων Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης
και Υποστήριξης των µαθητών κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8571, 8572.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας κ.λπ.
τόµ. ΙΑ, σ. 8858, 8859, 8860.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για το κλείσιµο του Ειδικού Δηµοτικού
Σχολείου κωφών Αµπελοκήπων κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9487,
9488, 9489, 9490.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9816, 9827, 9828.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
στο "Νέο Λύκειο". τόµ. ΙΒ, σ. 9879, 9880.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολικών µονάδων του Νοµού Κορινθίας. τόµ. ΙΓ, σ. 10645, 10646, 10647, 10648.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των µαθητών που διαµένουν στη Μαθητική Εστία Μολάων. τόµ. ΙΓ, σ. 10951, 10952.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη µετατροπή του µαθήµατος της Ιστορίας σε µάθηµα επιλογής στο νέο σχολείο.
τόµ. ΙΓ, σ. 10953, 10954, 10955.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση του Τµήµατος Οινολογίας στο ΤΕΙ Δράµας. τόµ. ΙΓ, σ.
11417, 11418.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση και τη συγχώνευση σχολείων. τόµ. ΙΓ, σ. 11426 11429, 11439, 11441, 11442, 11443, 11444.
Αναφορά της στις επιθέσεις εναντίον Βουλευτών στην
Κέρκυρα. τόµ. ΙΓ, σ. 11437.
Αναφορά της στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11437, 11439.
Αναφορά της στην επίθεση κατά του Υφυπουργού κ. Γ.
Πεταλωτή. τόµ. ΙΓ, σ. 11438.
Αναφορά της στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11439, 11441.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη συµµετοχή εκπροσώπου του Δήµου Λέσβου στην Οργανωτική Επιτροπή για
τον εορτασµό των εκατό χρόνων από τη γέννηση του Οδυσσέα Ελύτη. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13297.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας από την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13485, 13486,
13487.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη λειτουργία ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14639, 14640.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 15744,
15745, 15978.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στέγαση
των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. τόµ. ΙΘ, σ. 16749,
16750.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διδακτικό
προσωπικό στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. τόµ. ΙΘ, σ. 16791,
16792.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της παράδοσης των σχολικών βιβλίων. τόµ. K, σ.
17471, 17472.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο σύστηµα για την εισαγωγή των µαθητών των πολυτεκνικών οικογενειών στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. τόµ. K, σ.
17473, 17474.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους επιτυχόντες µαθητές των πολυτεκνικών οικογενειών και την εφαρµογή του Ν. 3699/2011. τόµ. K, σ. 17475, 17476.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποφάσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για αναδροµική
επιστροφή µισθών από τους υπαλλήλους του Οργανισµού
Σχολικών Κτηρίων. τόµ. K, σ. 17476, 17477.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών µε αναπηρία. τόµ. K, σ. 17540,
17541.
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του προγράµµατος "Βοήθεια στο σπίτι" κ.λπ. τόµ. Α,
σ. 797, 798.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την εγκληµατικότητα. τόµ. Β, σ. 1417, 1433, 1434.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Εκσυγχρονισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και απλούστευση
διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων". τόµ. Γ, σ. 2080-2082.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις και παλινωδίες στο κυβερνητικό έργο. τόµ. Γ, σ.
2150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Εξορθολογισµός
και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης". τόµ.
Δ, σ. 2877, 2878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3049.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον ορυκτό και γεωθερµικό πλούτο της χώρας. τόµ. Ε, σ. 3378,
3397.
Οµιλία του στην πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων". τόµ. Ε, σ. 3754-3756.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3917-3919,
4031.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης στην Πάτρα. τόµ. Ε, σ. 4024, 4025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 46664668, 4693, 4732, 4733.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4669.
Οµιλία του επί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε η
Νέα Δηµοκρατία µε τίτλο: "Ακαδηµαϊκές Ελευθερίες, Ακαδηµαϊκό Άσυλο", στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε
συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµοσίων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5647.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την ακύρωση των Μεσογειακών Αγώνων Βόλου - Λάρισας 2013.
τόµ. Ζ, σ. 5777, 5778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύσταση Αρχής
Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης". τόµ. H, σ. 5913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Ξάνθη για τις εξετάσεις των
οδηγών. τόµ. Θ, σ. 7033,7034.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε εκκρεµούσες οφειλές
25 εκατοµµυρίων ευρώ για τους σεισµόπληκτους της Αχαΐας. τόµ. Θ, σ. 7309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι, σ. 8379-8381, 8454, 8475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8630-8632, 8746, 8771.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απέλαση των λαθροµεταναστών απ’ όλη τη χώρα, την καταστολή της µεταναστευτικής
εισροής κ.λπ. τόµ. ΙΑ, σ. 9043, 9044.
Αναφορά του στη 19η Μαΐου, Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΓ, σ. 10774.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τον
ΟΗΕ. τόµ. ΙΓ, σ. 10774, 10775.

Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την προστασία των
Ελλήνων καταναλωτών από τους κινδύνους των µεταλλαγµένων τροφίµων και τον πληµµελή έλεγχο σε εισαγόµενα
βρώσιµα προϊόντα. τόµ. ΙΓ, σ. 10912.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, για τη σύσταση επιτροπής "για το εθνικό θέµα του δηµόσιου χρέους". τόµ.
ΙΓ, σ. 11116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11275-11277, 11304 – 11306, 11358.
Αναφορά του στις συγκεντρώσεις των "Αγανακτισµένων"
πολιτών και στον αποκλεισµό της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
11304.
Αναφορά του στις δηλώσεις σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθµό του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιου Καρατζαφέρη, σχετικά µε την πρόθεσή του να αποσυρθεί από τη
Βουλή ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. τόµ. ΙΓ, σ.
11305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Εθνική στρατηγική για
την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος- Εναρµόνιση µε την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου
2008 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 11670-11672,
11699, 11700, 11716.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κάρτα
του πολίτη. τόµ. ΙΔ, σ. 12017, 12026, 12027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Επείγοντα µέτρα εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015". τόµ. ΙΕ, σ. 12935,
12968, 12969.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των αγροτών της Αχαΐας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13263, 13264.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας, µε αφορµή τη συµπλήρωση 25 χρόνων από την πυρηνική καταστροφή στο Τσερνοµπίλ και το πρόσφατο πυρηνικό
ατύχηµα στην Ιαπωνία. τόµ. ΙΣΤ, σ. 13566-13568.
Οµιλία του επί της προτάσεως που κατέθεσαν εκατόν οκτώ (108) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, για ανάθεση από
τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού
ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας και της αξιολόγησης
της ουσιαστικής βασιµότητάς τους, κατόπιν της υποβληθείσας από τους ιδίους ως άνω Βουλευτές πρότασης για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη τέλεση
αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση «SIEMENS», από
τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, Υφυπουργό
Δηµόσιας Τάξης από το 2004-2006 και αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών µε αρµοδιότητα στα θέµατα δηµόσιας
τάξης από τις 9/1/2009-10/10/2009, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας σε βαθµό κα-
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κουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών από το 2004-2008, σχετικά µε την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας
σε βαθµό κακουργήµατος κατ’εξακολούθηση [άρθρο 390
Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15
Ν.3242/24.5.2004] σε βάρος του Δηµοσίου. τόµ. ΙΣΤ, σ.
14091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις". τόµ. ΙΖ, σ. 14525-14527, 14613,
14614.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση των έργων υποδοµών στο Νοµό Αχαΐας. τόµ. ΙΖ, σ.
14701, 14702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΔηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης". τόµ. ΙΖ, σ. 14876,14877.
Αναφορά του σε επερώτηση, σχετικά µε τις εξελίξεις της
ελληνικής οικονοµίας. τόµ. ΙΗ, σ. 15948.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ. IH, σ. 16125,
16126, τόµ. ΙΘ, σ. 16300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου-Οργάνωση της εποπτείας του κράτους". τόµ. ΙΘ, σ. 16368, 16369, 16685,
16686.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση από τις συντάξεις Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων. τόµ. ΙΘ, σ. 16751, 16752.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε τις κακοποιήσεις
ζώων συντροφιάς. τόµ. K, σ. 17186.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έγκριση συνυπηρέτησης υπαλλήλου του Νοσοκοµείου " Άγιος Σάββας"
στην περιοχή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός της.
τόµ. K, σ. 17219, 17220.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων -Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα -Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις". τόµ. K, σ. 17437.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3262 - 3264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή". τόµ. Ε, σ. 3907, 39483950, 4034,4044,4048,4050,4058.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Σύσταση Εθνικού Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης". τόµ. ΣΤ, σ. 4659,
4728, 4729, 4734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε το µέλλον των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6616, 6617.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 8520,
8521, 8522, 8534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Προστασία του ελεύθερου
ανταγωνισµού". τόµ. ΙΑ, σ. 8644, 8674, 8675, 8676, 8678,
8686, 8694 ,8696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 11291 - 11293, 11301, 11314.
Αναφορά του στην στρατηγική της Κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. τόµ. ΙΓ, σ. 11302.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου για παροχή ψήφου εµπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. τόµ. ΙΕ, σ.
12419-12421.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και διορισµός του ως Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
τόµ. ΙΕ, σ. 12792, 12793.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική µυστική
ψηφοφορία για την ανάθεση ή µη από τη Βουλή σε τριµελές γνωµοδοτικό συµβούλιο του νοµικού ελέγχου των στοιχείων της κατηγορίας, κατόπιν της υποβληθείσας πρότασης
για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, προς
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ενδεχόµενη
τέλεση αδικηµάτων, που αφορούν στην υπόθεση
«SIEMENS» για τους: 1) Βουλευτή κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη, πρώην Υφυπουργό Δηµόσιας Τάξης και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 2) κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, πρώην Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 14118.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής". τόµ.
ΙΘ, σ. 16379.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 541/94 και 543/96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων-Ρύθµιση
θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα-Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες
διατάξεις". τόµ. K, σ. 17566.
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων 2013 κ.λπ. τόµ. Α, σ. 96,
97.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε τις ελλείψεις στο (Ποσειδώνιο) Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ, σ. 1786,
1787.
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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 2011". τόµ. Δ, σ. 3227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Μουσείου Θεόφιλου στην Μυτιλήνη κ.λπ. τόµ.
ΣΤ, σ. 4569, 4570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτιστική και τουριστική αναβάθµιση του λιµανιού της Ζέας
κ.λπ. τόµ. H, σ. 6370, 6371.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
των έργων της πύλης εισόδου στην Αργολίδα από τους µεγάλους οδικούς άξονες της Πελοποννήσου, µε την κατασκευή του οδικού τµήµατος Δερβενάκια-Μυκήνες (Εκκλησιαστικά). τόµ. Ι, σ. 8195, 8196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Ορχήστρα των Χρωµάτων κ.λπ. τόµ. Ι, σ. 8438, 8439, 8440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε θέµατα που
αφορούν την ΕΡΤ. τόµ. ΙΓ, σ. 10641, 10642.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταχώρηση του Βωµού των Δώδεκα Θεών και του Ελέους, τη συνέχιση των έργων στη γραµµή ΗΣΑΠ στο Θησείο κ.λπ. τόµ.
ΙΓ, σ. 10643, 10644.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του διευρυµένου ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των µουσείων της χώρας µας. τόµ. ΙΓ, σ.
10773, 10774.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Πολιτισµού και Τουρισµού. τόµ. ΙΕ, σ. 12295.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χρηµατοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεµβάσεων, Πράσινο Ταµείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 61.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και
Τουρισµού: "Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηµατογραφικής
τέχνης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2481, 2482, τόµ. Δ,
σ. 2666, 2672.
Καταδικαστέα αναφορά του για την επίθεση και τον τραυµατισµό του Βουλευτή κ. Κ. Χατζηδάκη από οµάδα διαδηλωτών. τόµ. Δ, σ. 2672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011". τόµ. Δ, σ. 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5383, 5384, 5512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων". τόµ. Ζ, σ. 5598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις". τόµ. H, σ. 6697, 6698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων: "Θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 9796.

Συλλυπητήρια αναφορά του για τη δολοφονία του 44χρονου Έλληνα πολίτη στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη
των βίαιων περιστατικών που συµβαίνουν σ’ αυτό. τόµ. ΙΒ,
σ. 9796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20122015". τόµ. ΙΕ, σ. 12824, 12825.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
του κοινωνικού κράτους. τόµ. ΙΗ, σ. 15247, 15257.
Αναφορά του στις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε χώρες της
Ευρωζώνης. τόµ. ΙΗ, σ. 15257.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔ.
Ολοµέλεια
A'
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'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

04-10-2010
05-10-2010
06-10-2010
07-10-2010
08-10-2010
11-10-2010
12-10-2010
14-10-2010
15-10-2010
18-10-2010
19-10-2010
20-10-2010
21-10-2010
22-10-2010
25-10-2010
26-10-2010
01-11-2010
02-11-2010 (πρωί)
02-11-2010 (απόγευµα)
16-11-2010
17-11-2010
18-11-2010
19-11-2010
22-11-2010
23-11-2010 (πρωί)
23-11-2010 (απόγευµα)
24-11-2010
25-11-2010
26-11-2010
29-11-2010
30-11-2010
01-12-2010
02-12-2010
03-12-2010
06-12-2010
07-12-2010
08-12-2010
09-12-2010
10-12-2010
13-12-2010
14-12-2010
15-12-2010
16-12-2010
17-12-2010
18-12-2010

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

ΣΕΛΙΔΕΣ

1-6
7-8
9-64
65-164
165-202
203-258
259-286
287-314
315-390
391-492
493-556
557-776
777-800
801-846
847-918
919-1004
1005-1060
1061-1106
1107-1148
1149-1264
1265-1308
1309-1388
1389-1438
1439-1470
1471-1476
1477-1568
1569-1614
1615-1682
1683-1732
1733-1764
1765-2002
2003-2034
2035-2096
2097-2156
2157-2198
2199-2274
2275-2306
2307-2372
2373-2428
2429-2486
2487-2622
2623-2688
2689-2752
2753-2892
2893-2936

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΣΤ'
ΜΖ'
ΜΗ'
ΜΘ'
Ν'
ΝΑ'
ΝΒ'
ΝΓ'
ΝΔ'
ΝΕ'
ΝΣΤ'
ΝΖ'
ΝΗ'
ΝΘ'
Ξ'
ΞΑ'
ΞΒ'
ΞΓ'
ΞΔ'
ΞΕ'
ΞΣΤ'
ΞΖ'
ΞΗ'
ΞΘ'
O'
ΟΑ'
ΟΒ'
ΟΓ'
ΟΔ'
ΟΕ'
ΟΣΤ'
ΟΖ'
ΟΗ'
ΟΘ'
Π'
ΠΑ'
ΠΒ'
ΠΓ'
ΠΔ'
ΠΕ'
ΠΣΤ'
ΠΖ'
ΠΗ'
ΠΘ'
Ϟ
ϞΑ'

ΤΟΜ.

19-12-2010
Δ'
20-12-2010
Δ'
21-12-2010
Δ'
22-12-2010
Δ'
10-01-2011
Ε'
11-01-2011
Ε'
12-01-2011
Ε'
13-01-2011
Ε'
14-01-2011
Ε'
17-01-2011
Ε'
18-01-2011
Ε'
19-01-2011
Ε'
20-01-2011
Ε'
21-01-2011
Ε'
24-01-2011
ΣΤ'
25-01-2011
ΣΤ'
26-01-2011 (πρωί)
ΣΤ'
26-01-2011 (απόγευµα) ΣΤ'
27-01-2011
ΣΤ'
28-01-2011
ΣΤ'
31-01-2011
ΣΤ'
01-02-2011
ΣΤ'
02-02-2011 (πρωί)
ΣΤ'
02-02-2011 (απόγευµα) ΣΤ'
03-02-2011
ΣΤ'
04-02-2011
ΣΤ'
07-02-2011
ΣΤ'
08-02-2011
ΣΤ'
09-02-2011 (πρωί)
Ζ'
09-02-2011 (απόγευµα) Ζ'
10-02-2011
Ζ'
11-02-2011
Ζ'
14-02-2011
Ζ'
15-02-2011
Ζ'
16-02-2011 (πρωί)
Ζ'
16-02-2011 (απόγευµα) Ζ'
17-02-2011
Ζ'
18-02-2011
Ζ'
21-02-2011
Ζ'
22-02-2011
Ζ'
23-02-2011
Η'
24-02-2011
Η'
25-02-2011
Η'
01-03-2011
Η'
02-03-2011
Η'
03-03-2011
Η'

ΣΕΛΙΔΕΣ
2937-2988
2989-3094
3095-3208
3209-3350
3351-3402
3403-3458
3459-3712
3713-3772
3773-3832
3833-3856
3857-3944
3945-3992
3993-4062
4063-4120
4121-4358
4359-4440
4441-4464
4465-4492
4493-4544
4545-4586
4587-4612
4613-4688
4689-4736
4737-4768
4769-4820
4821-4856
4857-4886
4887-5018
5019-5138
5139-5214
5215-5280
5281-5342
5343-5390
5391-5524
5525-5564
5565-5600
5601-5682
5683-5738
5739-5796
5797-5900
5901-6094
6095-6336
6337-6386
6387-6450
6451-6500
6501-6596
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ΤΟΜ.

ϞB'
ϞΓ'
ϞΔ'
ϞE'
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'

04-03-2011
08-03-2011
09-03-2011 (πρωί)
09-03-2011 (απόγευµα)
10-03-2011
11-03-2011
14-03-2011
15-03-2011
16-03-2011 (πρωί)
16-03-2011 (απόγευµα)
17-03-2011 (πρωί)
17-03-2011 (απόγευµα)
18-03-2011
21-03-2011
22-03-2011
23-03-2011
28-03-2011
29-03-2011
30-03-2011
31-03-2011
01-04-2011
04-04-2011
05-04-2011
06-04-2011
07-04-2011
08-04-2011
11-04-2011
12-04-2011
13-04-2011
14-04-2011
15-04-2011
28-04-2011
02-05-2011
03-05-2011
04-05-2011
05-05-2011
06-05-2011
09-05-2011
10-05-2011
11-05-2011
12-05-2011
13-05-2011
16-05-2011
17-05-2011
18-05-2011
19-05-2011
20-05-2011
23-05-2011
24-05-2011

Η'
Η'
Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Θ'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
Ι'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΒ'
ΙΒ'
ΙΒ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'

ΣΕΛΙΔΕΣ
6597-6638
6639-6710
6711-6934
6935-6990
6991-7168
7169-7226
7227-7278
7259-7572
7573-7618
7619-7668
7669-7722
7723-7754
7755-7808
7809-7860
7861-7946
7947-8130
8131-8180
8181-8370
8371-8422
8423-8478
8479-8534
8535-8574
8575-8666
8667-8702
8703-8776
8777-8828
8829-8876
8877-8972
8973-9014
9015-9166
9167-9234
9235-9284
9285-9330
9331- 9396
9397-9436
9435-9540
9541-9614
9615-9670
9671-9776
9777-9840
9841-10538
10539-10610
10611-10648
10649-10708
10709-10742
10743-10828
10829-10876
10877-10928
10929-11010

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΡΜΑ'
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'

25-05-2011
26-05-2011
30-05-2011
31-05-2011
01-06-2011
02-06-2011
03-06-2011
06-06-2011
07-06-2011
08-06-2011
09-06-2011
10-06-2011
14-06-2011
15-06-2011
16-06-2011
17-06-2011
19-06-2011
20-06-2011
21-06-2011
22-06-2011
23-06-2011
24-06-2011
27-06-2011
28-06-2011
29-06-2011 (πρωί)
29-06-2011 (απόγευµα)
και 30-06-2011 (πρωί)
ΡΞΖ'
01-07-2011
ΡΞΗ'
04-07-2011
ΡΞΘ'
05-07-2011
ΡΟ'
06-07-2011
ΡΟΑ'
07-07-2011
ΡΟΒ'
08-07-2011
ΡΟΓ'
11-07-2011
ΡΟΔ'
12-07-2011
POE'
13-07-2011
ΡΟΣΤ'
14-07-2011
ΡΟΖ'
15-07-2011
ΡΟΗ'
18-07-2011
ΡΟΘ'
19-07-2011
ΡΠ'
20-07-2011 (πρωί)
ΡΠΑ'
20-07-2011 (απόγευµα)
ΡΠΒ'
21-07-2011
ΡΠΓ'
22-07-2011
ΡΠΔ'
25-07-2011
ΡΠΕ'
26-07-2011
ΡΠΣΤ'
27-07-2011
ΡΠΖ'
28-07-2011
ΡΠΗ'
29-07-2011

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΔ'
ΙΔ'
ΙΔ'
ΙΔ'
ΙΔ'
ΙΔ'
ΙΔ'
ΙΔ'
ΙΕ'
ΙΕ'
ΙΕ'
ΙΕ'
ΙΕ'
ΙΕ'
ΙΕ'
ΙΕ'
ΙΕ'
ΙΕ'

11011-11056
11057-11120
11121-11174
11175-11290
11291-11318
11319-11386
11387-11444
11445-11584
11585-11694
11695-11912
11913-11976
11977-12032
12033-12128
12129-12158
12159-12278
12279-12282
12283-12308
12309-12392
12393-12508
12509-12540
12541-12662
12663-12714
12715-12772
12773-12842
12843-12914
12915-13076

ΙΕ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΣΤ'
ΙΖ'
ΙΖ'
ΙΖ'
ΙΖ'

13077-13246
13247-13278
13279-13302
13303-13460
13461-13512
13513-13600
13601-13630
13631-13686
13687-13728
13729-13816
13817-13878
13879-13922
13923-13990
13991-14024
14025-14048
14049-14124
14125-14188
14189-14210
14211-14540
14541-14570
14571-14652
14653-14676

466
ΣΥΝΕΔ.
ΡΠΘ'
ΡϞ'
ΡϞΑ'
ΡϞΒ'
ΡϞΓ'
ΡϞΔ'
ΡϞΕ'
ΡϞΣΤ'
ΡϞΖ'
ΡϞΗ'
ΡϞΘ'
Σ'
ΣΑ'
ΣΒ'
ΣΓ'
ΣΔ'
ΣΕ'
ΣΣΤ'
ΣΖ'
ΣΗ'
ΣΘ'
ΣΙ'
ΣΙΑ'
ΣIΒ'
ΣΙΓ'
ΣΙΔ'
ΣΙΕ'
ΣΙΣΤ'
ΣΙΖ'
ΣΙΗ'
ΣΙΘ'
ΣΚ'
ΣΚΑ'
ΣΚΒ'
ΣΚΓ'
ΣΚΔ'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01-08-2011
02-08-2011
03-08-2011
04-08-2011
05-08-2011
23-08-2011 (πρωί)
23-08-2011 (απόγευµα)
24-08-2011
25-08-2011
26-08-2011
29-08-2011
30-08-2011
31-08-2011
01-09-2011 (πρωί)
01-09-2011 (απόγευµα)
02-09-2011
05-09-2011
06-09-2011
07-09-2011
08-09-2011
09-09-2011
12-09-2011
13-09-2011
14-09-2011
15-09-2011
16-09-2011
19-09-2011
20-09-2011
21-09-2011
22-09-2011
23-09-2011
26-09-2011
27-09-2011
28-09-2011
29-09-2011
30-09-2011

ΤΟΜ.
ΙΖ'
ΙΖ'
ΙΖ'
ΙZ'
ΙΗ'
ΙΗ'
ΙΗ'
ΙΗ'
ΙΗ'
IH'
ΙΗ'
IH'
IH'
IH'
IH'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
ΙΘ'
Κ'
Κ'
Κ'
Κ'
Κ'
Κ'
Κ'
Κ'
Κ'
Κ'

ΣΕΛΙΔΕΣ
14677-14706
14707-14850
14851-14926
14927-15212
15213-15260
15261-15422
15423-15700
15701-15806
15807-15868
15869-15916
15917-15968
15969-16048
16049-16076
16077-16150
16151-16192
16193-16228
16229-16254
16255-16352
16353-16650
16651-16724
16725-16776
16777-16794
16795-16906
16907-17020
17021-17090
17091-17146
17147-17198
17199-17274
17275-17370
17371-17450
17451-17510
17511-17542
17543-17774
17775-17826
17827-17850
17851-18024

