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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Για πρώτη φορά στην μεταπολίτευση, ένα κόμμα της 
αντιπολίτευσης εμφανίστηκε με σαφές κυβερνητικό 
πρόγραμμα, τεκμηριωμένες προτάσεις, κοστολογημένες 
και με άμεση εφαρμογή. Η Ελληνική Λύση επανέφερε 
την παραγωγή πολιτικής έπειτα από δεκαετίες 
πολιτικής εξαπάτησης, αντιγραφής αποτυχημένων 
μοντέλων και ακατάσχετης παροχολογίας που 
εξελίσσεται πάντα σε πολιτική εξαπάτηση.  

 

Η δικαίωση της Ελληνικής Λύσης στο σύνολο των 
προτάσεων και των προβλέψεων της, καταδεικνύει ότι 
η Ελλάδα, ως λίκνο της πολιτικής. διαθέτει τις λύσεις 
για όλα τα προβλήματα του σήμερα, χωρίς να ανατρέχει 
σε κακέκτυπα νεοφιλελεύθερων ή σοσιαλιστικών 
μοντέλων που έχουν ήδη χρεωκοπήσει.  

 

Ο στόχος λοιπόν για μία Ελλάδα Αυτοδύναμη και 
Αυτεξούσια είναι απόλυτα εφικτός. Πρώτα η Ελλάδα, 
πρώτα οι Έλληνες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

1. Πιέσαμε τη ΝΔ να το κάνει 
2. Προτάσεις νόμων 
3. Προτάσεις σύστασης εξεταστικών επιτροπών 
4. Τροπολογίες 
5. Αίτημα προς τον Άρειο Πάγο 
6. Ενστάσεις αντισυνταγματικότητας 
7. Μελέτες Προμελέτες Ελληνικής Λύσης 
8. Ημιτελείς αντιγραφές της ΝΔ 

9. Ομιλίες Πολιτικών Αρχηγών 

10. Αριθμοί των μέχρι τώρα ερωτήσεων 

11. Πίνακας με τις μέχρι τώρα ψηφοφορίες των 

κομμάτων 
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ΠΙΕΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΔ ΝΑ 

ΤΟ ΚΑΝΕΙ 
 
1. Αποτροπή αναγνώρισης εθνικών 

μειονοτήτων 
Αποτρέψαμε την ψήφιση νόμου της ΝΔ ο οποίος αναγνώριζε την 
ύπαρξη εθνικών μειονοτήτων στην Ελλάδα 

2. Τεθωρακισμένα οχήματα στον Έβρο 
Κατόπιν πιέσεων του Προέδρου του κόμματος κ. Κυριάκου 
Βελόπουλου, η κυβέρνηση έστειλε στην Έβρο 8 κατασχεμένα 
τεθωρακισμένα οχήματα για την αντιμετώπιση παράνομων 
μεταναστών.  

3. Ηχητικά όπλα στον Έβρο 
Έπειτα από πρόταση του Προέδρου του κόμματος κ. Κυριάκου 
Βελόπουλου η κυβέρνηση αγόρασε και έστειλε στον Έβρο 
ηχητικά όπλα, τα οποία απέτρεψαν τη μεγάλη εισβολή στον Έβρο 
που επιχειρήθηκε. 

4. Φράκτης στον Έβρο 
Η Ελληνική Λύση πίεσε για την κατασκευή φράκτη σε όλο το 
μέτωπο του Έβρου με μπετόν αρμέ. Τελικά η κυβέρνηση 
αναγκάστηκε να στήσει σε ένα μικρό τμήμα σιδερένιου φράκτη, 
τον οποίο πλέον αναγκάζεται σταδιακά να επεκτείνει.  

5. Συμφωνία με Γαλλία για συμμαχία, 
Ραφάλ και Μπελαρά 

Από την αρχή της τετραετίας πιέζαμε την κυβέρνηση να 
υπογράψει στρατηγική συμμαχία με τη Γαλλία και να προβεί σε 
αγορά μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και φρεγατών Μπελαρά. 
Τελικά η κυβέρνηση το έκανε, αν και στη στρατηγική συμφωνία 
δεν πέτυχε το μέγιστο που θα μπορούσε. 
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6. Συμφωνία για East Med 
Από την αρχή πιέσαμε για την κατασκευή του αγωγού East Med. 
Τελικά η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία αλλά έκτοτε δεν 
έκανε τίποτα για να υλοποιηθεί το έργο. 

7. Εξορύξεις φυσικού αερίου 
Ασκήσαμε μόνιμη πίεση στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε 
εξόρυξη υδρογονανθράκων σε όλη την Επικράτεια. Τελικά η 
κυβέρνηση υπέγραψε δειλά κάποιες συμβάσεις στα δυτικά της 
χώρας. 

8. Ανακήρυξη ΑΟΖ και επέκταση των 
χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. 

Πιέσαμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με την κατάθεση πρότασης 
νόμου, την κυβέρνηση για ανακήρυξη ΑΟΖ σε όλη την Επικράτεια 
και επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ. παντού. 
Τελικά η κυβέρνηση υπέγραψε ΑΟΖ με Ιταλία και λειψή Αίγυπτο 
και μάλιστα με μειωμένη επήρεια των νησιών μας και επέκτεινε 
δειλά τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. μόνο στα δυτικά της χώρας. 

9. Επαναλειτουργία λιγνιτικών μονάδων 
Από την αρχή της τετραετίας, πολύ πριν εμφανιστεί η 
ενεργειακή κρίση, είχαμε ταχθεί κατά των ΑΠΕ και ζητήσαμε 
αφενός να γίνουν εξορύξεις υδρογονανθράκων αφετέρου να 
επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες για την επάρκεια 
φθηνού ρεύματος. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε τελικά να συρθεί 
στο μερικό άνοιγμα των παροπλισμένων λιγνιτικών μονάδων.  

10. Αυστηροποίηση ποινών σε παιδεραστές 
και σε διακινητές 

Πάγια είναι η θέση μας για την αυστηροποίηση των ποινών σε 
παιδεραστές και διακινητές παράνομων μεταναστών. Τελικά, 
έπειτα από πιέσεις μας η κυβέρνηση αυστηροποίησε τις ποινές, 
αλλά όχι αρκετά ώστε να είναι αποτρεπτικές. 
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11. Κατάργηση πανεπιστημιακού ασύλου 
Από τις πρώτες προτάσεις μας ήταν η κατάργηση του 
πανεπιστημιακού ασύλου και η δυνατότητα επέμβασης της 
αστυνομίας στα ΑΕΙ. Τελικά η κυβέρνηση έφερε σχετικό νόμο, 
τον οποίο μέχρι στιγμής διστάζει να εφαρμόσει, επιτρέποντας 
την ασυδοσία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

12. Αναστολή επιβολής του προστίμου των 
100 ευρώ για τους άνω των 60 ετών 
ανεμβολίαστους 

Ζητήσαμε ακόμα και με τροπολογία που καταθέσαμε να αρθεί το 
μέτρο της επιβολής του προστίμου για τους άνω των 60 ετών 
ανεμβολίαστους και να επιστραφούν τα καταβληθέντα 
πρόστιμα. Τελικά η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναστείλει το 
μέτρο. 

13. Επαναπρόσληψη ανεμβολίαστων 
υγειονομικών 

Μετείχαμε ενεργά στον αγώνα που έδωσαν οι ανεμβολίαστοι 
υγειονομικοί τους οποίους η κυβέρνηση είχε θέσει σε αναστολή 
εργασίας και στόχευε να τους απολύσει. Τελικά η κυβέρνηση 
υποχώρησε και αναγκάστηκε να τους επαναφέρει στην εργασία 
τους. 

14. Παραίτηση από αναίρεση για MARFIN 
Προτείναμε να μην προχωρήσει το Δημόσιο σε αναίρεση των 
αποζημιώσεων για τα θύματα MARFIN. Τελικά η ΝΔ 
παραιτήθηκε από την αναίρεση και άνοιξε ο δρόμος για την 
αποζημίωση των συγγενών των θυμάτων. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ 

 
1. Κήρυξη ΑΟΖ 
Καταθέσαμε πρόταση νόμου για την κήρυξη ΑΟΖ σε όλη την 
Επικράτεια και αποστολή συντεταγμένων στον ΟΗΕ, όπως 
έχουμε δικαίωμα από το Διεθνές Δίκαιο. Την πρόταση 
απέρριψαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Τελικά η ΝΔ υπέγραψε ΑΟΖ 
με Ιταλία και μερική με Αίγυπτο, αλλά με μειωμένη επήρεια των 
νησιών μας. 

2. Χριστιανοφοβία 
Καταθέσαμε πρόταση νόμου για την τιμωρία της προσβολής της 
Χριστιανικής Θρησκείας και της Χριστιανικής Πίσης, την οποία 
δεν στήριξαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ 

3. Οπλοκατοχή 
Καταθέσαμε πρόταση νόμου να μπορούν Έλληνες, κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις, να κατέχουν νόμιμα όπλο στον χώρο 
που ζουν, προκειμένου να υπερασπίζουν τις ζωές τους και την 
περιουσία τους, καθώς και αλλαγές στα όρια της νόμιμης 
άμυνας. Όμως κανένα κόμμα και ειδικά ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ 
δεν την στήριξαν. 

4. Casus Belli 
Καταθέσαμε πρόταση νόμου που  να υποχρεώνει την ελληνική 
κυβέρνηση, ώστε σε κάθε τουρκική παραβίαση της εθνικής μας 
κυριαρχίας ή των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, 
αφενός να ζητά την επιβολή βαρύτατων κυρώσεων κατά της 
Τουρκίας και αποπομπή της από όλους τους διεθνείς 
οργανισμούς που συμμετέχει και αφετέρου να προβαίνει σε 
αποτροπή της παραβίασης δια των όπλων. Την πρόταση αυτή 
αρνήθηκαν να τη δεχτούν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. 
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5. Εμφάνιση κομμάτων στα 
ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ – 
Δημοσκοπήσεις 

Ετοιμάσαμε πρόταση νόμου και ζητήσαμε από τα υπόλοιπα 
κόμματα να τη στηρίξουν, η οποία ρυθμίζει τους χρόνους 
εμφάνισης των κομμάτων στα Ρ/Τ ΜΜΕ και ορίσαμε το ΕΣΡ 
αρμόδιο για την εφαρμογή του, καθώς και για τον έλεγχο των 
δημοσκοπήσεων. Όμως ειδικά ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν 
να τη στηρίξουν. 

6. Τροποποίηση ΚτΒ (για μυστικές 
ψηφοφορίες) 

Συντάξαμε πρόταση νόμου για τη θεσμοθέτηση στον Κανονισμό 
της Βουλής μυστικών ψηφοφοριών, ακόμα και επί νομοσχεδίων, 
κατ’  ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για το Ευρωκοινοβούλιο, 
ώστε να μην μπορούν να ψηφίζονται αντιλαϊκά και αντεθνικά 
νομοσχέδια, από ελεγχόμενες πλειοψηφίες. Δυστυχώς τόσο η 
ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ την αρνήθηκαν. 

7. Τροποποίηση του ΚΠολΔ (για 
αναγκαστική εκτέλεση εναντίον 
αλλοδαπού Δημοσίου χωρίς την άδεια 
του Υπουργού Δικαιοσύνης) 

Δυστυχώς, το προηγούμενο των γερμανικών αποζημιώσεων για 
το Δίστομο, όπου κανένας υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει 
υπογράψει μέχρι σήμερα, για να γίνει αναγκαστική εκτέλεση 
κατά του γερμανικού δημοσίου, απέδειξε ότι πρέπει να γίνει 
τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ώστε να 
εκτελούνται οι δικαστικές αποφάσεις άμεσα, χωρίς την άδεια 
της κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό συντάξαμε σχετική πρόταση 
νόμου και ζητήσαμε από τα άλλα κόμματα να τη στηρίξουν. 
Όμως ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ το αρνήθηκαν. 
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8. Οικονομικά των κομμάτων 
Συντάξαμε πρόταση νόμου για τα οικονομικά των κομμάτων και 
ιδίως να μην λαμβάνουν δάνεια από τις τράπεζες με εγγύηση την 
κρατική χρηματοδότηση που θα λάβουν με βάση μελλοντικά 
ποσοστά τους. Όμως ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν δέχτηκαν καν 
να τη συζητήσουν. 

9. ΑΠΕ σε καμένα δάση 
Συντάξαμε πρόταση νόμου για απαγόρευση τοποθέτησης 
ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάνελ σε καμένα δάση και 
αντιθέτως να επιβάλλεται η άμεση αναδάσωσή τους. Παρότι 
ζητήσαμε από τα υπόλοιπα κόμματα να τη στηρίξουν, εντούτοις 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ το αρνήθηκαν. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
1. Για την ακύρωση της Συμφωνίας των 

Πρεσπών 
Σύμφωνα με το Συνθήκη της Βιέννης για το Δίκαιο των 
Συνθηκών, μια διεθνής συνθήκη, όπως αυτή των Πρεσπών, είναι 
αυτοδικαίως άκυρη εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρξε πλάνη, απάτη, 
απειλή, χρηματισμός ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά για να 
επιτευχθεί η υπογραφή και η ψήφιση μιας συμφωνίας. Εμείς 
καταθέσαμε πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής, 
σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο Σύνταγμα που απαιτεί την 
υπογραφή δέκα βουλευτών, προκειμένου να εξεταστεί εάν 
συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις που καθιστούν άκυρη τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως παρότι, το Σύνταγμα επιβάλει να 
έρθει η πρόταση προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, 
εντούτοις αντισυνταγματικά ενεργώντας η κυβέρνηση δεν 
έφερε ποτέ την πρόταση για συζήτηση. Ταυτόχρονα ΣΥΡΙΖΑ, 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα αρνήθηκαν να έρθει η 
πρόταση προς συζήτηση. 

2. Για την πυρκαγιά στο Μάτι 
Καταθέσαμε πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις 
ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά την πυρκαγιά στο 
Μάτι. Και ενώ η ΝΔ ήταν υποχρεωμένη, με βάση το νέο 
αναθεωρημένο Σύνταγμα, να φέρει την πρόταση στην Ολομέλεια 
για συζήτηση, αντιθέτως κάλυψε πλήρως τις ευθύνες του 
ΣΥΡΙΖΑ και δεν έφερε την πρόταση προς συζήτηση. Προφανώς 
ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να έρθει η πρόταση προς συζήτηση, αλλά 
ούτε και το ΠΑΣΟΚ και η πρόταση εντελώς αντισυνταγματικά 
αφέθηκε στο αρχείο.  
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3. Για το πρώτο εξάμηνο του 2015 
Η ΝΔ μιλούσε και μιλάει συνεχώς για το καταστροφικό πρώτο 
εξάμηνο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αλλά δεν 
έκανε καμία ενέργεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να 
αποδοθούν ευθύνες. Εμείς αντιθέτως συντάξαμε πρόταση 
σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ το 
πρώτο εξάμηνο του 2015 και ο Πρόεδρος του κόμματος κ. 
Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε μέσα στην Ολομέλεια της Βουλής 
να στηριχθεί η πρόταση αυτή από τη ΝΔ. Όμως η ΝΔ αρνήθηκε 
να τη στηρίξει καλύπτοντας πλήρως τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. 
Προφανώς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ 
αποδέχτηκαν να συζητηθεί αυτή η πρόταση. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

 
1. Κατάργηση προστίμου για άνω των 60 

ετών που δεν εμβολιάζονται 
Καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή για να καταργηθεί το 
πρόστιμο των 100 ευρώ για τους άνω των 60 ετών 
ανεμβολίαστους πολίτες και ζητήσαμε από όλα τα κόμματα να 
τη στηρίξουν. Όμως ούτε η ΝΔ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ 
στήριξαν αυτή την τροπολογία. 

2. Κατ΄ εξαίρεση διορισμοί πολύτεκνων 
εκπαιδευτικών 

Καταθέσαμε τροπολογία για τον διορισμό κατ’ εξαίρεση 
πολύτεκνων εκπαιδευτικών, στα πλαίσια μιας μικρής 
συνεισφοράς στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της 
χώρας, αλλά τόσο η ΝΔ όσο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το 
αρνήθηκαν. 

3. Εμφάνιση κομμάτων στα Ρ/Τ ΜΜΕ – 
δημοσκοπήσεις 

Επειδή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να στηρίξουν την 
προαναγγελθείσα πρόταση νόμου για τη ρύθμιση της εμφάνισης 
των κομμάτων στα Ρ/Τ ΜΜΕ, καθώς και τον έλεγχο των 
διαφημίσεων από το ΕΣΡ, αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε 
σχετική τροπολογία προς ψήφιση. Όμως και πάλι υπήρξε 
άρνηση. 
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4. Προστασία πρώτης κατοικίας και 
εξόφληση δανείου σε περίπτωση 
μεταβίβασης σε Funds 

Καταθέσαμε επείγουσα τροπολογία που προστατεύει απόλυτα 
την πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασμούς των τραπεζών, 
καθώς και τη δυνατότητα εξαγοράς του δανείου από τον 
οφειλέτη στην τιμή που αυτό πωλήθηκε σε Fund. Όμως ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν τη συζήτηση της τροπολογίας, 
γεγονός που ευνοεί τις τράπεζες και όχι τους δανειολήπτες. 

5. Άρση της αναστολής εργασίας 
ανεμβολίαστων υγειονομικών και 
αποζημίωσή τους 

Καταθέσαμε τροπολογία για την άρση της αναστολής εργασίας 
των ανεμβολίαστων υγειονομικών, καθώς και την καταβολή των 
μισθών τους αναδρομικά, καθόσον δεν ευθύνονται οι ίδιοι για 
την μη προσφορά της εργασίας τους. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν 
δέχτηκαν την τροπολογία.  
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ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

 
Αίτημα προς τον Εισαγγελέα του ΑΠ 
εναντίον του «Κέντρου Μακεδονικής 
γλώσσας στην Ελλάδα» που εδρεύει στη 
Φλώρινα 
Ο Πρόεδρος του κόμματος κ. Κυριάκος Βελόπουλος μετέβη στον 
Άρειο Πάγο και κατέθεσε αίτημα στον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, προκειμένου ο τελευταίος, ως ιεραρχικά προϊστάμενος 
του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας, να δώσει εντολή σ’ 
αυτόν για την άσκηση ανακοπής, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Φλώρινας, κατά της με αρ. 27/28-7-2022 διάταξης 
του κ. Ειρηνοδίκη Φλώρινας, με βάση την οποία εγκρίθηκε η 
ίδρυση ΜΚΟ με τον τίτλο «Κέντρο Μακεδονικής γλώσσας στην 
Ελλάδα», όπως προβλέπεται από άρθρο 787 του ΚΠολΔ. 
Πράγματι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγο έδωσε την ανωτέρω 
εντολή και ήδη έχει ασκηθεί ανακοπή από τον κ. Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Φλώρινας. 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Κατά του ψηφιακού πιστοποιητικού 
εμβολιασμού 

Καταθέσαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του 
ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού, καθόσον παραβιάζεται 
το Σύνταγμα τόσο με τον περιορισμό της κυκλοφορίας των 
ανεμβολίαστων πολιτών, όσο και της εμφάνισης προσωπικών 
δεδομένων σε κοινή θέα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα απέρριψαν 
την ένσταση αυτή. 

2. Κατά του Πτωχευτικού Νόμου (Παροχή 
Δεύτερης Ευκαιρίας) 

Καταθέσαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του 
πτωχευτικού νόμου που εξισώνει απλούς πολίτες με 
επαγγελματίες εμπόρους και δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες 
να τους πτωχεύουν και να τους αρπάζουν τις περιουσίες. ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να στηρίξουν την ένσταση αυτή. 

3. Κατά της υποχρεωτικότητας του 
εμβολιασμού (Για τον Covid-19) 

Καταθέσαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της υποχρέωσης και 
του εκβιασμού να δέχεται κάποιος στο σώμα του ιατρική επέμβαση χωρίς 
τη βούλησή του. Όμως ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα 
αρνήθηκαν να στηρίξουν την ένσταση αυτή.  

4. Κατά του περιορισμού της κυκλοφορίας 
ανεμβολίαστων 

Καταθέσαμε ένσταση για παραβίαση της συνταγματικά 
κατοχυρωμένης ελευθερίας μετακίνησης Ελλήνων πολιτών, που 
δεν είχαν κάνει το εμβόλιο, εντός της ελληνικής Επικράτειας, 
αλλά και πάλι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα δεν 
στήριξαν αυτή την ένσταση. 
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5. Κατά της ΑΟΖ με Αίγυπτο  
Καταθέσαμε ένσταση παραβίασης του Συντάγματος σε ότι 
αφορά στην αναγνώριση από την πλευρά της ίδιας της 
ελληνικής κυβέρνησης με διεθνή συνθήκη,  μειωμένης επήρειας 
της ΑΟΖ στα ελληνικά νησιά. Δυστυχώς ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και 
τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν την ένστασή μας, προς 
βλάβη των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. 

6. Κατά της ΑΟΖ με Ιταλία 
Καταθέσαμε ένσταση παραβίασης του Συντάγματος σε ότι 
αφορά στην αναγνώριση από την πλευρά της ίδιας της 
ελληνικής κυβέρνησης με διεθνή συνθήκη, μειωμένης επήρειας 
της ΑΟΖ στα ελληνικά νησιά. Δυστυχώς ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και 
τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν την ένστασή μας, προς 
βλάβη των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ 
 

1. Προμελέτη Κατασκευής Δομών 
Προσωρινής Φιλοξενίας Παράνομων 
Μεταναστών σε Ακατοίκητα Νησιά 
(2020) 

Επιλογή τριών ακατοίκητων νησιών, Νότια της Κρήτης και στο 
Δυτικό Αιγαίο για κατασκευή προσωρινών δομών φιλοξενίας 
παράνομων μεταναστών που θα λειτουργήσουν ως 
προαναχωρησιακά κέντρα.  Συνολικός προϋπολογισμός 94,20 
εκατ. ευρώ για προσωρινή στέγαση 15.000 παράνομων 
μεταναστών. Οι δομές θα είναι λυόμενου τύπου και μετά την 
απέλαση των παράνομων μεταναστών θα αξιοποιηθούν από την 
τοπική αυτοδιοίκηση για την στέγαση των άστεγων πολιτών. 

 

2. Προμελέτη Κατασκευής Διαδρόμων 
Κυκλοφορίας ΑΜΕΑ στον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης (2020) 

Η προμελέτη αφορά την κατασκευή ξύλινου υπερυψωμένου 
διαδρόμου κυκλοφορίας συνολικού μήκους 355μ για χρήση μόνο 
από ΑΜΕΑ. Η στήριξη του διαδρόμου  θα γίνει από μεταλλική 
λυόμενη κατασκευή, με συνολικό προϋπολογισμό 91,5 εκατ. 
ευρώ. 
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3. Προμελέτη Κατασκευής Φράκτη στην 
Συνοριακή Γραμμή του Έβρου από 
Προκατασκευασμένα Μπετοτοιχία 
(2020)  

Ο φράκτης μελετήθηκε για το μεγαλύτερο μήκος της 
συνοριακής γραμμής στον Έβρο με ύψος φράκτη 3,50μ και 
πλάτος 50εκ, με αντιπλημμυρική θωράκιση και τοποθέτηση 
συστημάτων  παρακολούθησης και συναγερμού. 
Προϋπολογισμός 49 εκατ. ευρώ. 
4. Μελέτη Ενεργειακής Αυτονομίας της 

Ελλάδος μέσα από Στοχευμένες 
Πολιτικές (2021) 

Η μελέτη αποδεικνύει ότι αν η Ελλάδα κινηθεί σε τέσσερεις 
ενεργειακούς άξονες (Αύξηση λιγνιτικής παραγωγής, εξόρυξη 
υδρογονανθράκων, ΑΠΕ σταθερού φορτίου και αξιοποίηση 
πυρηνικής ενέργειας) θα αυτονομηθεί. Από το 70% του 
ποσοστού εξάρτησης που είναι σήμερα, θα φτάσει κάτω από το 
30% και το κόστος του ρεύματος θα μειωθεί κατά 80%. 

5. Μελέτη Αναβάθμισης του Εθνικού 
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας (2021) 

Η μελέτη αναδεικνύει το θεσμικό πλαίσιο, την μεθοδολογία και 
την εμπειρία άλλων κρατών όπου κατάφεραν να αντιστρέψουν 
το  ποσοστό πρόληψης και καταστολής. Συγκεκριμένα η 
πρόληψη πρέπει να κατέχει το 70% και η καταστολή το 30%. 
Στην Ελλάδα συμβαίνει το αντίθετο.   
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6. Μελέτη Εθνικού Σχεδίου Βιώσιμης 
Τουριστικής Ανάπτυξης (2021) 

Η μελέτη αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της εθνικής 
πρωτογενούς παραγωγής στον τουριστικό τομέα και 
αποδεικνύει ότι με την ανάπτυξη και άλλων δέκα μορφών 
τουρισμού, πέραν του συμβατικού, η Ελλάδα μπορεί να αυξήσει 
το ΑΕΠ της κατά 12% ετησίως.  

7. Μελέτη Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 
στον Αγροτικό Τομέα (2022) 

Η μελέτη αναδεικνύει ότι με άλλες πολιτικές διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων της χώρας μας (υδροπονία, αφαλάτωση, 
ελλειμματική άρδευση, υδρολίπανση, κλπ.) ο αγροτικός τομέας 
θα αποτελέσει τον  μεγαλύτερο αναπτυξιακό μοχλό της 
Ελλάδος. 
8. Μελέτη Σκοπιμότητας Κατασκευής 

Πυρηνικού Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα 
(2022) 

Η κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας  σε επιλεγμένες γεωγραφικές θέσεις με σύγχρονες 
αντισεισμικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και με 
εγκατεστημένη ισχύ 1.00GW, κόστους κατασκευής 2,5 δισ ευρώ, 
με απόσβεση στα 9 έτη, θα αποφέρει όφελος στα έσοδα του 
κράτους 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο.  
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ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ 
ΑΠΟ ΝΔ 
Προτείναμε μετ’ επιτάσεως να γίνουν κάποιες ενέργειες από 
την ελληνική κυβέρνηση, μερικές από τις οποίες αναφέρονται 
κατωτέρω. Όμως η κυβέρνηση της ΝΔ τις αντέγραψε με 
ημιτελή τρόπο.  

1. Προτείναμε να συμφωνηθεί ΑΟΖ με Χαφτάρ.  

Δειλές κινήσεις από ΝΔ χωρίς ξεκάθαρο περιεχόμενο. 

2. Προτείναμε να επιβληθεί κατηγορηματικά 
εμπάργκο όπλων στην Τουρκία.  

Η ΝΔ προσπαθεί ατελέσφορα να προκαλέσει «ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία» για το θέμα, ενώ ο κ. Δένδιας ζήτησε από τη 
Γερμανία να μην παραδώσει τα υποβρύχια 214. 

3. Προτείναμε αποπομπή Ροζάκη. 

Η ΝΔ δήθεν «παραίτησε» τον κ. Ροζάκη. 

4. Προτείναμε εμπάργκο των τουρκικών προϊόντων 
και κλείσιμο του τελωνείου των Κήπων. 

Εστάλη απλά επιστολή του κ. Δένδια για αναστολή της 
τελωνειακής ένωσης της Τουρκίας με την ΕΕ. 

5. Προτείναμε την ίδρυση Εθνοφυλακής και μάλιστα 
και με τη συμμετοχή γυναικών. 

Η ΝΔ αναγνώρισε την αναγκαιότητα ίδρυσης εθνοφυλακής, αλλά 
δεν έχει προβεί σε ανάλογες νομοθετικές ενέργειες. 

6. Προτείναμε να υπάρχει συνεπιμέλεια των δύο 
γονέων. 

Τελικά η ΝΔ εισήγαγε μια εντελώς ατελή διάταξη. 

 



4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

 21 

7. Προτείναμε να γίνει κακούργημα με μη 
ανασταλτικό αποτέλεσμα η κακοποίηση ζώων. 

Τελικά η ΝΔ εισήγαγε και πάλι ατελή διάταξη. 

8. Προτείναμε από το 2020 να ασκηθεί αγωγή κατά 
της NOVARTIS για πλήρη αποζημίωση του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

Τελικά ασκήθηκε αγωγή τον Ιούνιο του 2021 και μόνο για ηθική 
βλάβη 214 εκατομμυρίων ευρώ. 

9. Προτείναμε αναστολή τέλους επιτηδεύματος για 
τους αγρότες. 

Τελικά έγινε αναστολή μόνο για τα φορολογικά έτη 2019-2020. 

10. Προτείναμε την απονομή σύνταξης στους 
Βορειοηπειρώτες. 

Ακόμα η κυβέρνηση το συζητάει αν και ο κ. Μητσοτάκης 
αναγνώρισε μέσα στη Βουλή τη σχετική πρόταση που έγινε από 
τον Πρόεδρο του κόμματος κ.  Κυριάκο Βελόπουλο. 

11. Προτείναμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου 
με την αύξηση του πρωτογενούς τομέα και 
μείωση του γιγάντιου τριτογενούς τομέα.  

Η κυβέρνηση αναγνώρισε αυτή την ανάγκη αλλά δεν έχει κάνει 
κάποια σχετική ενέργεια.  

12. Προτείναμε να δοθεί έμφαση στον ποιοτικό 
τουρισμό και μάλιστα με επιδότηση της 
κατανάλωσης ελληνικών αγροτικών προϊόντων 
στις ξενοδοχειακές μονάδες. 

Η κυβέρνηση απλά υποσχέθηκε προώθηση κάποιων μορφών 
τουρισμού. 
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13. Προτείναμε να δοθεί έμφαση και να αναπτυχθεί η 
ελληνική αμυντική βιομηχανία. 

Έγιναν από την κυβέρνηση κάποιες ημιτελείς απόπειρες για 
ανάπτυξη της ΕΛΒΟ και των ΕΑΣ. 

14. Προτείναμε να ενισχυθεί και να προωθηθεί η 
ελληνική ευρεσιτεχνία. 

Η κυβέρνηση απλά μείωσε τα παράβολα για τις πατέντες. 

15. Προτείναμε ο ΔΕΔΔΗΕ  να προχωρήσει σε 
υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων που 
αφενός προκαλούν πυρκαγιές στα δάση, 
αφετέρου προκαλούν ξαφνικά μπλακ άουτ. 

Αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση η ανάγκη αυτή, αλλά δεν έχει 
γίνει τίποτα. 

16. Προτείναμε κατά τη διάρκεια των lockdown εξ 
αιτίας της πανδημίας και της ακινησίας των 
οχημάτων να μην ισχύουν τα τέλη κυκλοφορίας.  

Η κυβέρνηση το εφάρμοσε μόνο για τα τουριστικά λεωφορεία.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ 
Όταν ένας πολιτικός και μάλιστα πολιτικό αρχηγός στέλνεται 
από τους Έλληνες στη Βουλή, πρέπει να προασπίζει τα 
συμφέροντα του λαού, μέσα από τις παρεμβάσεις του.  

Κατωτέρω βλέπετε τις ομιλίες που πραγματοποίησε ο κάθε 
πολιτικός αρχηγός στην Ολομέλεια της Βουλής, για την 
τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο μέχρι σήμερα. 

 

1 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 202 
2 ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ 114 
3 ΤΣΙΠΡΑΣ 85 
4 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ 79 
5 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 75 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Οι πιο κάτω αριθμοί δείχνουν τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 
που κατατέθηκαν από το κάθε κόμμα προς την κυβέρνηση, στα 
πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, από την αρχή της 
τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου μέχρι τη στιγμή 
εκτύπωσης του παρόντος. (Δεν περιλαμβάνονται οι 
επερωτήσεις και οι επίκαιρες ερωτήσεις). 

Μια ματιά μόνο στους αριθμούς αυτούς δείχνει ότι η Ελληνική 
Λύση ήταν το πιο δραστήριο κοινοβουλευτικά κόμμα, στην 
τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. 

 

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ      9.941 
2 ΣΥΡΙΖΑ 6.195 
3 ΝΔ   3.617 
4 ΠΑΣΟΚ 3.424 
5 ΜΕΡΑ25 3.143 
6 ΚΚΕ 2.664 
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