Οκτώβριος
2007 – 2008

Σελίδα 1

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Σε αυτό το συνοπτικό κείμενο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την εργασία μου
κατά το πρώτο έτος κοινοβουλευτικής και πολιτικής μου παρουσίας στις Βρυξέλλες,
στο Στρασβούργο και στην Ελλάδα με την ιδιότητά μου ως μέλους του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων
Δημοκρατών.
Συμμετέχω ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ως
αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία του
Καταναλωτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης είμαι μέλος της Αντιπροσωπείας
στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας.
Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια ή επιθυμείτε να φέρετε ένα θέμα που σας
απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί

μας

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

ή

χρησιμοποιώντας

μια

από

προτεινόμενες διευθύνσεις ή αριθμούς τηλεφώνου στο τέλος αυτού του εγγράφου.
Oι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστώ

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

www.angelakas.gr

τις

Σελίδα 2
Γραπτές ερωτήσεις - Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, σε χρονολογική σειρά
1.

Διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσμων δόσεων δανείων από εισπρακτικές εταιρίες
για

λογαριασμό

τραπεζών

και

την

νομιμότητα

αυτής

της

πρακτικής

(14.11.2007)
2.

Εφαρμογή της οδηγίας 1999/44/ΕΚ σχετικά με τις εγγυήσεις καταναλωτικών
αγαθών εντός της κοινότητας (28.11.2007)

3.

Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τις πρακτικές που
ακολουθούνται σε διάφορα Κ-Μ της Ένωσης (30.11.2007)

4.

Ασφάλεια φαρμάκων και η εμπορία απομιμήσεων μέσω του διαδικτύου σε
διεθνές επίπεδο (11.12.2007)

5.

Επικίνδυνα παιχνίδια στο διαδίκτυο που οδηγούν νεαρούς «παίκτες», ηλικίας 916 ετών, στο θάνατο (13.12.2007)

6.

Επικίνδυνα τρόφιμα από την Κίνα και Ολυμπιακοί αγώνες (17.01.2008)

7.

Παράνομη Μετανάστευση και Πολιτική Συνοχής (05.02.2008)

8.

Aποτελεσματικότερη πολιτική για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας
(05.02.2008)

9.

Υπέρβαση του διαφημιστικού χρόνου από τηλεοπτικούς σταθμούς (08.02.2008)

10. Αγορές μέσω διαδικτύου και το ηλεκτρονικό εμπόριο (20.02.2008)
11. Μη

Συνταγογραφούμενα

Φάρμακα

και

Ευρωπαϊκή

Πολιτική

Φαρμάκου

(26.02.2008)
12. Περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε. και νοσοκομειακά απόβλητα (27.02.2008)
13. Ευρωπαϊκή έρευνα στο φάρμακο (28.02.2008)
14. Kλωνοποιημένα τρόφιμα (29.02.2008)
15. Τσιπ παρακολούθησης μέσα στα ρούχα μας (02.04.2008)
16. Απόσυρση ληγμένων φαρμάκων (02.04.2008)
17. Εμπορία πλαστών προϊόντων και προϊόντων απομίμησης (10.04.2008)
18. Ανεξέλεγκτη κυκλοφορία συμπληρωμάτων διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(14.04.2008)
19. Λειτουργιά Καταναλωτικών Οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (18.04.2008)

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

www.angelakas.gr
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20. Ασφάλεια Παιχνιδιών (23.04.2008)
21. Προμήθειες

Υγειονομικού

και

Ιατροτεχνολογικού

Υλικού

στα

Νοσοκομεία

(24.04.2008)
22. Επικίνδυνες

Ζωοτροφές

-

Κίνδυνος

για

τους

Ευρωπαίους

Καταναλωτές

(08.05.2008)
23. Οδική Ασφάλεια - Τροχαία Ατυχήματα (22.05.2008)
24. Πρόγραμμα άμεσης κινητοποίησης για την εύρεση εξαφανισμένων παιδιών
(30.05.2008)
25. Πρόσβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ορεινών και νησιωτικών περιοχών
σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με βάση το πρόγραμμα κοινωνικής
συνοχής 2007-2013 (03.06.2008)
26. Ρύπανση υδάτων του ποταμού Νέστου με στερεά απόβλητα προερχόμενα από
την Βουλγαρία (03.06.2008)
27. Ενεργειακά Ποτά (Energy Drinks) (06.06.2008)
28. Πράσινα Αυτοκίνητα (06.06.2008)
29. Παράλληλες

εξαγωγές

φαρμακευτικών

ιδιοσκευασμάτων

και

ασφαλιστικό

σύστημα (13.06.2008)
30. Ενημέρωση - Εκπαίδευση νεαρών καταναλωτών (24.06.2008)
31. Αναθεώρηση της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβούλιου της 13ης Ιουνίου 1990
για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις
(27.06.2008)
32. Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων από επιχειρήσεις (Γραπτή ερώτηση προς το
Συμβούλιο και την Επιτροπή) (27.06.2008)
33. Αιτήσεις Χρηματοδότησης από Διαρθρωτικά Ταμεία (ΔT) (02.07.2008)
34. Ασφαλής λειτουργιά πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας
(15.07.2008)
35. Έκδοση Χαρτονομισμάτων του ενός (1) και των (2) δύο ΕΥΡΩ (08.09.2008)
36. Ασφάλεια των αεροσκαφών (08.09.2008)
37. Βελτίωση των αστικών μεταφορών (09.09.2008)
38. Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (16.09.2008)

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
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39. Δικαιώματα πεζών και ποδηλατών (19.09.2008)
40. Ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία (19.09.2008)
41. Προστασία ταξιδιώτη-καταναλωτή και ξενοδόχων. (25.09. 2008)
42. Προστασία των καταθέσεων των καταναλωτών (Ερώτηση προς το Συμβούλιο και
την Επιτροπή 07.10.2008)
43. Προστασία ανηλίκων σχετικά με την χρήση βιντεοπαιχνιδιών (07.10. 2008)
44. Ευρώπη - ελκυστικότερος χώρος για ερευνητές (07.10.2008)
45. Οπλοκατοχή-Οπλοχρησία (07.10. 2008)

β) Παρεμβάσεις στην Ολομέλεια
1.

Καταγγελία

βάναυσης

επίθεσης

από

"γνωστούς-αγνώστους"

κατά

Έλληνα

δημοσιογράφου στην Κωνσταντινούπολη (10.12.2007)
2.

Τοποθέτηση στην 4η έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή
(21.02.2008)

3.

Παρέμβαση για τις "περίεργες" δηλώσεις Σολάνα περί της πΓΔΜ (10.03.2008)

4.

Τοποθέτηση στήριξης με θέμα την Συμβολή του Εθελοντισμού (Έκθεση Harkin)
(21.04.2008)

5.

Τοποθέτηση για την στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες:
επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (19.05.2008)

6.

Παρέμβαση για την χρήση πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(04.06.2008)

7.

Τοποθέτηση για τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων
κοινοτήτων και ομάδων (16.06.2008)

8.

Τοποθέτηση για τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου
(14.07.2008)

9.

Παρέμβαση για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής
των Ευρωπαίων πολιτών (15.07.2008)

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
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10. Ερώτηση προς την Επιτροπή για την απαγόρευση τηλεοπτικών διαφημίσεων για
προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά μέχρι μία συγκεκριμένη βραδινή ώρα
(03.09.2008)
11. Παρέμβαση για τις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα των Ηνωμένων
Πολιτειών και την ανησυχία επιπτώσεων στην Ευρώπη. (22.09.2008)

Δραστηριότητα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης - REGI
Α/Α

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1

ΕΚΘΕΣΗ
Ambroise Guellec
[2007/2148 (INI)]

Έκθεση σχετικά με την τέταρτη έκθεση
για την οικονομική και κοινωνική
συνοχή

Κατάθεση 10
Τροπολογιών
(28/11/2007)

2

ΕΚΘΕΣΗ
Marian Harkin 2007/2149
(INI)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο του
εθελοντισμού στην συμβολή για την
οικονομική και κοινωνική συνοχή

Κατάθεση 10
Τροπολογιών
(28/01/2008)

3

ΕΚΘΕΣΗ
Gábor Harangozó
[2007/2191 (INI)]

Κατάθεση 9
Τροπολογιών
(16/04/2008)

4

ΕΚΘΕΣΗ
Jean Marie Beaupuy
[2008/2064 (INI)]

5

ΕΚΘΕΣΗ
Jamila Madeira [2008/2132
(INI)]

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της
πολιτικής συνοχής στην ένταξη
ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων
Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση
και την εταιρικότητα στο εθνικό και
περιφερειακό
επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια
στον τομέα της περιφερειακής
πολιτικής
Έκθεση σχετικά με τις πτυχές
περιφερειακής ανάπτυξης του
αντικτύπου του τουρισμού στις
παράκτιες περιοχές

Κατάθεση 6
Τροπολογιών
(18/07/2008)

Κατάθεση 8
Τροπολογιών
(13/10/2008)

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
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6

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
σύμφωνα με το άρθρο
116 του Κανονισμού
των βουλευτών Εμμανουήλ
Αγγελάκα, Marian Harkin,
Gisela Kallenbach,
Mieczysław Janowski, Joel
Hasse Ferreira
(0030/2008)

7

ΕΚΘΕΣΗ
Constanze Angela Krehl

8

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Εμμανουήλ Αγγελάκα

Γραπτή Δήλωση σχετικά με την
ανακήρυξη του 2011 ως Ευρωπαϊκού
Έτους Εθελοντισμού

Έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές στον τομέα της
Περιφερειακής Πολιτικής
και τα εμπόδια τίθενται στην χρήση
των Διαρθρωτικών Ταμείων
Γνωμοδότηση σχετικά με τον ενεργό
διάλογο με τους πολίτες για την
Ευρώπη

Συνυπογραφή και
προώθηση.
Ημερομηνία
έγκρισης:
15/07/2008
Αριθμός
υπογραφόντων:
454 ‐ 10/07/2008
επιτυχής δράση!
Εισηγητής για το
ΕΛΚ‐ΕΔ

Εισηγητής

Δραστηριότητα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία των
Καταναλωτών - IMCO
Α/Α

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Εμμανουήλ Αγγελάκα

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί
όρων πρόσβασης στα δίκτυα
μεταφοράς φυσικού αερίου.

Εισηγητής

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Toine Manders
(2003/55/ΕΚ)

Οδηγία (2003/55/ΕΚ) σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά φυσικού αερίου.

Εισηγητής για το
ΕΛΚ‐ΕΔ

3

ΕΚΘΕΣΗ
Alexander Lambsdorff
(2003/54/ΕΚ)

Οδηγία (2003/54/ΕΚ) σχετικά με τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Κατάθεση 5
Τροπολογιών
(28.3.2008)

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Leopold Józef Rutowicz
(1228/2003EK)

Kανονισμός (1228/2003ΕΚ) σχετικά με
τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο
διασυνοριακών ανταλλαγών
ηλεκτρισμού

Κατάθεση 2
Τροπολογιών
(26.3.2008)

5

ΕΚΘΕΣΗ
Mia De Vits
(2008/2006(INI))

Ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων των
καταναλωτών ενέργειας
(2008/2006(INI))

Κατάθεση 7
Τροπολογιών
(26.3.2008)

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
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6

ΕΚΘΕΣΗ
Anna Hedh (2008/2057(INI))

7

ΕΚΘΕΣΗ
Toine Manders (2008/2173
(INI))

8

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Εμμανουήλ Αγγελάκα
(2006/116/ΕΚ)

9

ΕΚΘΕΣΗ
Marianne Thyssen
(88/378/ΕΟΚ)

10

ΕΚΘΕΣΗ
Alexander Lambsdorff
(18/2004/ΕΚ)

11

ΕΚΘΕΣΗ
Iliana Malinova Iotova
(2007/2288(INI))

12

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Benoît Hamon
(2008/2035(INI))

13

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Zuzana Roithová XXX/XXXX
[ενιαία διαδικασία]

14

Πίνακας επιδόσεων (Consumer
Markets Scoreboard) των
καταναλωτικών αγορών
(2008/2057(INI)
Προστασία των καταναλωτών και
ειδικότερα των ανήλικών, σχετικά με
τη χρήση των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών (2008/2173 (INI)
Οδηγία (2006/116/ΕΚ) για τη διάρκεια
προστασίας του δικαιώματος
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενών
δικαιωμάτων

Εισηγητής για το
ΕΛΚ‐ΕΔ

Οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών (88/378/ΕΟΚ)

Κατάθεση 9
Τροπολογιών
(09.09.2008)

Οδηγία (18/2004/ΕΚ) που αφορά το
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης
ορισμένων δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας.
Προστασία του καταναλωτή: βελτίωση
της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης
του καταναλωτή όσον αφορά την
πίστωση (2007/2288(INI))

Εισηγητής για το
ΕΛΚ‐ΕΔ

Εισηγητής

Κατάθεση 13
Τροπολογιών
(25.08.2008)

Κατάθεση 3
Τροπολογιών
(30.06.2008)

Eνίσχυση της καταπολέμησης της
αδήλωτης εργασίας (2008/2035(INI))

Κατάθεση 3
Τροπολογιών
(30.06.2008)

Kανονισμός σχετικά με τα νέα τρόφιμα
(ΕΚ) αριθ.XXX/XXXX [ενιαία
διαδικασία]

Κατάθεση 2
Τροπολογιών
(15.07.2008)

Oδηγίες (2002/21/ΕΚ) σχετικά με κοινό
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, (2002/19/ΕΚ) σχετικά
με την πρόσβαση σε δίκτυα
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Marian Zlotea (2002/21/ΕΚ), ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
(2002/19/ΕΚ), (2002/20/ΕΚ) συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη
διασύνδεσή τους, και (2002/20/ΕΚ) για
την αδειοδότηση δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών

Κατάθεση 7
Τροπολογιών
(03.07.2008)

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
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Γραπτές Δηλώσεις
1.

Κοινή γραπτή δήλωση με την συμμετοχή των ευρωβουλευτών Marian Harkin,
Gisela Kallenbach, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Mieczysław Edmund Janowski, Joel
Hasse Ferreira σχετικά με την ανακήρυξη του 2011 ως Ευρωπαϊκού Έτους
Εθελοντισμού. (Ημερομηνία έγκρισης 15/07/2008, Αριθμός υπογραφόντων :
454)

Ομιλίες – Δημοσιεύσεις – Αρθρογραφία.
Ομιλίες με θέματα:
¾

«Εμπειρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για χώρους πρασίνου και πάρκων»

¾

«Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, οι σχέσεις της Ε.Ε. με τους Γείτονες της»

¾

«Κλιματικές Αλλαγές: Μια ευκαιρία για την Ευρώπη»

¾

«Σύγχρονες Περιβαλλοντικές Πολιτικές και Δράσεις»

¾

«Ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας του καταναλωτή»

¾

«Διαχείριση υδάτινων πόρων και περιβαλλοντική πολιτική»

¾

«Οι Ευρωπαϊκές Προσδοκίες για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης θάλασσας».

¾

«Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, οι σχέσεις της Ε.Ε. με τους Γείτονες της».

¾

«Τα Κοινοβούλια συνεργάζονται: Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδας –
Ευρώπης – Ρωσίας»

¾

«Φυσικό Αέριο: Παράγων Ανάπτυξης για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

¾

«Πυρκαγιές στην ΕΕ: το πρόβλημα και η αντιμετώπιση του»

¾

«Ανακύκλωση: Η επόμενη ημέρα»

¾

«Ευρωπαίοι Καταναλωτές: Δύναμη μας η γνώση»

¾

Συνέδριο

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

με

θέμα

«Η

Αναθεωρητική

Συνθήκη

Λισαβόνας»
¾

«Εθελοντισμός: Καλές πρακτικές για το περιβάλλον»

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
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Δημοσιεύσεις – Αρθρογραφία με θέματα:
¾

Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων

¾

Τρίπτυχο Έρευνα-Τεχνολογία-Καινοτομία στην αναπτυξιακή δομή του ΕΣΠΑ
2007-13

¾

Φάκελος Ντόπινγκ - Η δόξα γυρίζει μπούμερανγκ

¾

Περιβάλλον: Ο αγώνας για την επάρκεια νερού δεν είναι χαμένος

¾

Διάλογος για την πυρηνική ενεργεία

¾

Φινλανδία: Μετατρέποντας τα μειονεκτήματα σε ευκαιρίες

¾

Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) και περιφερειακή ανάπτυξη.

¾

Ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας των καταναλωτών.

¾

Σχέσεις ΕΕ-Ρωσία.

¾

Ενεργειακή συνεργασία ΕΕ με Ρωσία

¾

Παράνομη μετανάστευση

¾

Η Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Ελλάδα.

¾

4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

¾

Παράνομος Τζόγος

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τα αναλυτικά κείμενα
παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
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Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπικά Στοιχεία
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου 1960 και μεγάλωσε στο Θησείο. Το 1978 αποφοίτησε από την
Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και εισήχθη στη Φαρμακευτική Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1982. Έκανε
την στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία ως Φαρμακοποιός.
Από το 1984 έως το 1990 εργάστηκε σε Ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες ως υπεύθυνος παραγωγής και
εργοστασίου. Κατά το ίδιο διάστημα (1984 -1990) φοίτησε στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου
Αθηνών. Το 1990 ιδρύει δική του επιχείρηση και από τότε δραστηριοποιείται στον τομέα των
αντιπροσωπειών χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων και μηχανημάτων για την βιομηχανία.
Είναι παντρεμένος με την Ελένη Βασιλάκου, Αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Έχουν δυο κόρες,
την Αδαμαντία 21 ετών φοιτήτρια και την Κωνσταντίνα, 17 ετών μαθήτρια. Μιλάει δύο ξένες γλώσσες.
Αγγλικά και Γερμανικά.
Συνδικαλιστική Δράση
Δραστηριοποιήθηκε στον συνδικαλιστικό χώρο των Φαρμακοποιών. Διατέλεσε Γραμματέας της
Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών την περίοδο 1987 – 1991 και Πρόεδρος την περίοδο 1991 – 1996.
Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές
εργασίες σε φαρμακευτικά περιοδικά. Είναι μέλος σε Φαρμακευτικές Επιστημονικές εταιρείες
Πολιτική Δράση
Από νεαρός ασχολήθηκε με την πολιτική δράση στο Πανεπιστήμιο. Διατέλεσε Πρόεδρος σε όλα τα έτη
σπουδών της Φαρμακευτικής Αθηνών . Την περίοδο 1984 -1989 διατέλεσε Γεν. Γραμματέας της Τοπικής
Οργάνωσης Θησείου της Νέας Δημοκρατίας. Από το 1989 έως το 1996 ήταν Πρόεδρος της Τοπικής
Οργάνωσης Θησείου και μέλος της Α3 Νομαρχιακής Επιτροπής. Το 1997 εξελέγη Πρόεδρος της Α3
Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και παρέμεινε Πρόεδρος έως τον Οκτώβριο του 2007.
Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το 2004 ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας και μετά τις εθνικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, ανέλαβε καθήκοντα ως
Ευρωβουλευτής.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των
Ευρωπαίων Δημοκρατών. Συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ως
αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασία του Καταναλωτή. Είναι επίσης
μέλος της Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας.

Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και Ευρωπαίων Δημοκρατών
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
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Επικοινωνία

Αθήνα
Λεωφόρος Συγγρού 29, 11743 Αθήνα
Τηλ: +30 210 9200 880
Φαξ: +30 210 9200 884
emmanouil.angelakas@parliament.gr

Βρυξέλλες
Parlement Εuropéen, Bât. Altiero Spinelli
08E266, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tel. : +32 (0)2 28 45242
Fax : +32 (0)2 28 49242
emmanouil.angelakas@europarl.europa.eu
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