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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Α
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου
που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των
υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4515, ΦΕΚ: 18 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4605.
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4504, ΦΕΚ: 184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Β', σ. 1207, τόµ.
Δ', σ. 2170-2247.
ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Δηµοτική αγορά Χαλκίδας». τόµ. ΙΔ', σ. 9475.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Παραχώρηση αγροκτήµατος στη Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης». τόµ. Α', σ.
504.
ΑΓΡΟΤΕΣ - ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Δεν δίνει λύση το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών της Ηλείας στο µέτρο
6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)». τόµ.
Α', σ. 505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εθνικό απόθεµα
δικαιωµάτων ενίσχυσης». τόµ. Α', σ. 506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προώθηση και
στήριξη των συλλογικών σχηµάτων παραγωγής». τόµ. Β', σ.
795.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: α)
"Η αγωνία των επιλαχόντων νέων αγροτών συνεχίζεται" και
β) "Συνεχίζεται η αδικία σε βάρος των επιλαχόντων νέων αγροτών". τόµ. Β', σ. 1274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των

αγροτών της Αργολίδας για τις ζηµιές από χαλαζοπτώσεις».
τόµ. Ζ', σ. 4423.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική
της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια στους αγρότες». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά και δεκαοχτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας, καθώς και τέσσερις Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού). τόµ. Ζ', σ.
4552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τεράστιες ζηµιές
στην Κρήτη σε φυτικό κεφάλαιο, δηµόσιες - δηµοτικές και
ιδιωτικές υποδοµές κ.λ.π. - Άµεση αποζηµίωση των παραγωγών και στήριξη των πληγέντων - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. Η', σ. 5412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Μειωµένες συντάξεις αγροτών». τόµ. Θ', σ.
6050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Οφειλές ΤΟΕΒ
προς τη ΔΕΗ και κίνδυνος καταστροφής των καλλιεργειών
των αγροτών λόγω έλλειψης άρδευσης». τόµ. ΙΒ', σ. 8068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Κόβουν το ρεύµα
στους ΤΟΕΒ - Εκβιάζουν τους αγρότες". τόµ. ΙΒ', σ. 8091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εξωδικαστικός
µηχανισµός ρύθµισης οφειλών αγροτών από δάνεια της
πρώην Αγροτικής Τράπεζας». τόµ. ΙΔ', σ. 9478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα αγροτών και κτηνοτρόφων Νοµού Δράµας και αναπτυξιακό
σχέδιο δράσης του Υπουργείου για τον Νοµό». τόµ. ΙΔ', σ.
9480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απεµπλοκή και επιτάχυνση της επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης στις κατά τόπους υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ Αγροτών». τόµ. ΙΕ', σ. 421.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4492, ΦΕΚ: 156 A' / 18.10.2017). τόµ. Α', σ. 511586.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποια η θέση της
ελληνικής Κυβέρνησης στη διαρκώς διευρυνόµενη διάδοση
της καλλιέργειας και διακίνησης µεταλλαγµένων αγροτικών
προϊόντων στην Ε.Ε.;» τόµ. Δ', σ. 2159.
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εθνικό απόθεµα
δικαιωµάτων ενίσχυσης». τόµ. Α', σ. 506.
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Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική
της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια στους αγρότες». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά και δεκαοχτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας, καθώς και τέσσερις Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού). τόµ. Ζ', σ.
4552.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αϊβατίδη Ι. τόµ. Θ', σ. 5932.
Αµυρά Γ. τόµ. Γ', σ. 2036, τόµ. ΙΓ', σ. 9301, τόµ. Η', σ.
5484.
Αναστασιάδη Σ. τόµ. ΙΓ', σ. 9368.
Αντωνιάδη Ι. τόµ. Δ', σ. 2333.
Αντωνίου Μ. τόµ. Α', σ. 301, τόµ. ΙΑ', σ. 7321, τόµ. Θ', σ.
5835, τόµ. ΙΒ', σ. 8230.
Αραµπατζή Φ. τόµ. Η', σ. 5755.
Αρβανιτίδη Γ. τόµ. ΙΑ', σ. 7565.
Ασηµακοπούλου Α. τόµ. ΣΤ', σ. 3863, τόµ. Δ', σ. 2391,
τόµ. Ζ', σ. 4793, τόµ. ΙΓ', σ. 9368.
Αυγενάκη Ε. τόµ. Ζ', σ. 4793.
Αχµέτ Ι. τόµ. Δ', σ. 2333, τόµ. ΙΔ', σ. 9718.
Βαγιωνά Γ. τόµ. ΙΒ', σ. 8668.
Βαγιωνάκη Ε. τόµ. Ε', σ. 3001.
Βαρεµένου Γ. τόµ. Α', σ. 35, τόµ. Ε', σ. 3541.
Βλάση Κ. τόµ. Ι', σ. 7250.
Γάκη Δ. τόµ. Η', σ. 5649.
Γεωργιάδη Μ. τόµ. Α', σ. 316, τόµ. Γ', σ. 2036, τόµ. Ζ', σ.
5058, τόµ. ΙΑ', σ. 7523, τόµ. ΙΕ', σ. 36, τόµ. ΙΣΤ', σ. 809.
Γεωργιάδη Σ. τόµ. Β', σ. 1297, τόµ. Η', σ. 5609, τόµ. Θ',
σ. 5835.
Γιόγακα Β. τόµ. ΙΒ', σ. 8089.
Γκιόλα Ι. τόµ. ΣΤ', σ. 3756.
Γκιουλέκα Κ. τόµ. ΙΔ', σ. 9492.
Γρηγοράκου Λ. τόµ. ΙΣΤ', σ. 715.
Δανέλλη Σ. τόµ. Δ', σ. 2391, τόµ. Θ', σ. 5892
Δέδε Ι. τόµ. Ι', σ. 6715.
Δένδια Ν. τόµ. Δ', σ. 2391, τόµ. Ζ', σ. 4793, τόµ. Ι', σ.
7014, 7250, τόµ. ΙΔ', σ. 9548, 9719.
Δήµα Χ. τόµ. ΙΔ', σ. 9492.
Δριτσέλη Π. τόµ. ΣΤ', σ. 3747.
Ζουράρη Κ. τόµ. ΙΒ', σ. 8089.
Θεοφύλακτου Ι. τόµ. ΙΓ', σ. 9289.
Θεοχάρη Θ. τόµ. Α', σ. 537, 600, τόµ. Β', σ. 1297, τόµ.
Γ', σ. 1858, τόµ. ΙΑ', σ. 7873, τόµ. Θ', σ. 5835, τόµ. ΙΒ', σ.
8632, τόµ. ΙΔ', σ. 9719.
Θεοχάρη Χ. τόµ. Ε', σ. 2977, τόµ. Ζ', σ. 4590.
Θραψανιώτη Ε. τόµ. Ζ', σ. 4417.
Ιλχάν Α. τόµ. Ι', σ. 6715.
Καββαδά Α. τόµ. Δ', σ. 2665.
Κακλαµάνη Ν. τόµ. ΣΤ', σ. 3747, τόµ. ΙΔ', σ. 9760.
Καραµανλή Α. τόµ. Η', σ. 5608.
Καραµανλή Κ. τόµ. Ε', σ. 3001.
Καρακώστα Ε. τόµ. Β', σ. 820.
Καράογλου Θ. τόµ. ΙΓ', σ. 9401.
Καρρά Δ. τόµ. Θ', σ. 6388.
Κασιµάτη Ε. τόµ. ΙΑ', σ. 7304.
Κασαπίδη Γ. τόµ. Δ', σ. 2118, τόµ. Θ', σ. 5994, τόµ. ΙΑ',
σ. 7523, τόµ. ΙΕ', σ. 36.
Κατσαβριά – Σωτηροπούλου Χ. τόµ. ΣΤ', σ. 3835.
Κεγκέρογλου Β. τόµ. ΙΣΤ', σ. 513.

Κεφαλογιάννη Ι. τόµ. Δ', σ. 2341, τόµ. Ζ', σ. 4546, 4590,
4793, τόµ. Θ', σ. 5835, 5892, τόµ. ΙΒ', σ. 8250, τόµ. ΙΓ', σ.
8781, τόµ. ΙΔ', σ. 9698.
Κεφαλογιάννη Ο. τόµ. Β', σ. 1297, τόµ. Ι', σ. 7014, τόµ.
ΙΓ', σ. 9289.
Κικίλια Β. τόµ. Δ', σ. 2333, τόµ. Θ', σ. 6377, τόµ. ΙΒ', σ.
8131.
Κουκοδήµου Κ. τόµ. Ζ', σ. 4416, 4417, τόµ. Ι', σ. 6891,
τόµ. ΙΒ', σ. 8668.
Κουµουτσάκου Γ. τόµ. Ζ', σ. 5058, τόµ. Η', σ. 5476, τόµ.
Θ', σ. 5962, 6377, τόµ. ΙΒ', σ. 8450.
Κουτσούµπα Α. τόµ. Ε', σ. 3317.
Μανιάτη Ι. τόµ. Ζ', σ. 4378, τόµ. Η', σ. 5746.
Μάρδα Δ. τόµ. ΙΓ', σ. 9301.
Μάρκου Α. τόµ. Ε', σ. 3164.
Μαυρωτά Γ. τόµ. ΙΑ', σ. 7873.
Μεϊµαράκη Ε. τόµ. ΙΑ', σ. 7523.
Μηταράκη Π. τόµ. Α', σ. 357, τόµ. Η', σ. 5070, τόµ. ΙΕ',
σ. 465.
Μιχαηλίδη Α. τόµ. Α', σ. 357.
Μπακογιάννη Θ. τόµ. Β', σ. 832, τόµ. Δ', σ. 2422, τόµ.
Θ', σ. 5994, τόµ. ΙΓ', σ. 9368, τόµ. ΙΔ', σ. 9718, τόµ. ΙΣΤ',
σ. 668, 723.
Μπόλαρη Μ. τόµ. ΙΒ', σ. 8668.
Νικολόπουλου Ν. τόµ. Ε', σ. 3001, τόµ. Ζ', σ. 4733.
Παναγιωτόπουλου Ν. τόµ. ΙΑ', σ. 7786.
Πάντζα Γ. τόµ. ΙΒ', σ. 8251.
Πλακιωτάκη Ι. τόµ. Γ', σ. 1858, τόµ. Η', σ. 5470.
Ράπτη Ε. τόµ. Β', σ. 832.
Σαρίδη Ι. τόµ. ΙΓ', σ. 9289.
Σκρέκα Κ. τόµ. Γ', σ. 2036.
Σταϊκούρα Χ. τόµ. Γ', σ. 1939.
Στύλιου Γ. τόµ. Β', σ. 656, τόµ. Ε', σ. 2977, τόµ. ΙΑ', σ.
7523.
Συρίγου Α. τόµ. Δ', σ. 2665.
Τζελέπη Μ. τόµ. Ι', σ. 6866.
Τριανταφυλλίδη Α. τόµ. Η', σ. 5649, τόµ. ΙΕ', σ. 465.
Τσιάρα Κ. τόµ. ΙΓ', σ. 9368.
Φορτσάκη Θ. τόµ. Β', σ. 983, τόµ. Ε', σ. 3477, 3541,
τόµ. Η', σ. 5608, τόµ. ΙΓ', σ. 8781, τόµ. ΙΣΤ', σ. 961.
Φωτήλα Ο. τόµ. Δ', σ. 2118.
Χριστοδουλοπούλου Α. τόµ. ΙΒ', σ. 8089.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: "Απονοµή χάριτος σε ποινικούς κατάδικους, προκειµένου να διοριστούν ή να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος". τόµ. ΙΔ', σ. 9548.
ΑΔΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Αναφορά στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές
του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ', σ. 1891, 1893, 1894, 1895,
1896, 1908, 1911, 1916, 1921.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ολοκλήρωση εργασιών
διαµόρφωσης και περίφραξης απαλλοτριωθείσας περιοχής
στο αεροδρόµιο Χίου και κατασκευή επέκτασης της οδού
Χρήστου». τόµ. Β', σ. 782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Προµελέτη και χρηµατοδότηση έργων Αεροδροµίου Χίου». τόµ. ΙΒ', σ. 8228.
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ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού και Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης κ. Σταύρου Θεοδωράκη, µε θέµα: "Ποια αντισταθµιστικά ανταλλάγµατα εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση για τη Σούδα και την αναβάθµιση των αεροσκαφών F16 από τις ΗΠΑ". τόµ. Β', σ. 1136.
ΑΘΗΝΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση
φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4539,
ΦΕΚ: 89 Α' / 18.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6694, τόµ. ΙΑ', σ.
7439-7478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Έξαρση εγκληµατικότητας στην Αθήνα».
τόµ. Ι', σ. 6814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Επιστολή διαµαρτυρίας και απόγνωσης
κατοίκων των Εξαρχείων». τόµ. ΙΓ', σ. 9330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μηδενική ανοχή των κατοίκων των Εξαρχείων στην ανεπάρκεια σχεδίου αντιµετώπισης της επικίνδυνης κατάστασης στην περιοχή». τόµ. ΙΓ', σ. 9331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη παραβατικότητα στον περιβάλλοντα χώρο των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως».
τόµ. ΙΔ', σ. 9482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σε απόγνωση οι κάτοικοι των Εξαρχείων».
τόµ. ΙΔ', σ. 9483.
ΑΘΛΗΤΕΣ - ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να γίνονται οι απαραίτητες
ιατρικές εξετάσεις όσων συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες µε κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση µέσω των
δοµών του κράτους». τόµ. ΙΣΤ', σ. 701.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να γίνονται οι απαραίτητες
ιατρικές εξετάσεις όσων συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες µε κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση µέσω των
δοµών του κράτους». τόµ. ΙΣΤ', σ. 701.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Η "νέα θαλάσσια
Εγνατία" χαράζει ρότα ανάπτυξης και προόδου για τον Έβρο, τη Σαµοθράκη και την Θράκη». τόµ. Δ', σ. 2333.
ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απόδοση παραλιακού µετώπου Ελευσίνας στους πολίτες της πόλης». τόµ.
Ζ', σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διάβρωση αιγιαλού και
επιπτώσεις σε παράκτιες περιοχές του νοµού Αχαΐας». τόµ.
Ι', σ. 6856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αύξηση στις µισθωτικές αξίες απλής
χρήσης αιγιαλού». τόµ. Ι', σ. 7295.

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα αιγοπροβατοτρόφων από τη συνεχή πτώση της τιµής του κρέατος και του γάλακτος». τόµ. ΙΓ', σ. 9319.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Χριστόφορου Βερναρδάκη.
τόµ. Α', σ. 97-293.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Χριστόφορου
Βερναρδάκη. τόµ. Α', σ. 97-293.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη -τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ',
σ. 2476-2462.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη -τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και Βασιλείου
Γιόγιακα. τόµ. Δ', σ. 2476-2462.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα Λάππα και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα τριών εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Κουρουµπλή Παναγιώτη, Τζάκρη Θεοδώρας, Παραστατίδη Θεοδώρου, Μπόλαρη Μάρκου, Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Αθανασίου
Χαραλάµπους, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κασαπίδη Γεωργίου, Κικίλια Βασιλείου, Μηταράκη
Παναγιώτη, Βούλτεψη Σοφίας, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Αδώνιδος, Μειµαράκη Ευαγγέλου-Βασιλείου, Χατζηδάκη
Κωνσταντίνου, Γιακουµάτου Γερασίµου, Καραµανλή Άννας, Σαλµά Μάριου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Ανδριανού Ιωάννη, Στύλιου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή, Μαρτίνου Γεωργίας, Βλάχου Γεωργίου, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Σταϊκούρα Χρήστου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κεδίκογλου Συµεών, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Βεσυρόπουλου Απόστολου, Αυγενάκη Ελευθερίου, Καραµανλή Κωνσταντίνου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Καλαφάτη Σταύρου, Ράπτη Ελένης, Καράογλου
Θεοδώρου, Αναστασιάδη Σάββα, Τασούλα Κωνσταντίνου,
Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Αντωνίου Μαρίας, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Γεωργαντά Γεωργίου, Δήµα Χρίστου,
Βρούτση Ιωάννη, Δαβάκη Αθανασίου, Χαρακόπουλου Μάξιµου, Κέλλα Χρήστου, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Σαµαρά Αντωνίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Καρασµάνη Γεωργίου,
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Τραγάκη Ιωάννη, Αραµπατζή Φωτεινής, Σκρέκα Κωνσταντίνου,
Κυριαζίδη Δηµητρίου, Τζαβάρα Κωνσταντίνου, Κακλαµάνη
Νικήτα, Βαγιωνά Γεωργίου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Κρεµαστινού
Δηµητρίου, Κουτσούκου Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κεφαλίδου Χαρούλας (Χαράς),
Κεγκέρογλου Βασιλείου, Αρβανιτίδη Γεωργίου, Τζελέπη
Μιχαήλ, Λυκούδη Σπυρίδωνος, Ψαριανού Γρηγορίου, Νι-
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κολόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Ε', σ. 2784-2969.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα
Λάππα και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα τριών εν ενεργεία Βουλευτών. τόµ. Ε', σ.
2786-2969.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου και Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ', σ. 6071-6090.
Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των αιτήσεων
άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και
Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ', σ. 6072-6089.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικολάου Νικολόπουλου και Νικήτα Κακλαµάνη. τόµ.
ΙΒ', σ. 8075.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ', σ. 8077-8087.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ. κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ιωάννη
Στέφου και Ευάγγελου- Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ.
9640-9647.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ιωάννη Στέφου και Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 9641-9647.
ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4509, ΦΕΚ: 201 A' / 22.12.2017). τόµ.
Δ', σ. 2394, τόµ. ΣΤ', σ. 3595-3744.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για δυο ακίνητα στον Δήµο Δράµας.
τόµ. ΣΤ', σ. 3593.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Παραχώρηση ακινήτου σύµφωνα µε την παρ. 1(β) του άρθρου 4 του Ν.
4061/2012 (ΦΕΚ 66Α 22/03/2012)». τόµ. Ζ', σ. 4807.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:

4504, ΦΕΚ: 184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Β', σ. 1207, τόµ.
Δ', σ. 2170-2247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ακτοπλοϊκή αποµόνωση των κατοίκων του Αγαθονησίου στη µέση του χειµώνα». τόµ. Η', σ. 5466.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το βιβλίο Γεωγραφίας που διδάσκεται
στην Αλβανία. τόµ. Α', σ. 299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Η Κυβέρνηση γκριζάρει το Ιόνιο. Κίνδυνοι
στη νέα συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες µε την Αλβανία». τόµ. Η', σ. 5672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4543,
ΦΕΚ: 96 A' / 06.06.2018). Θ', σ. 6377, τόµ. ΙΑ', σ. 76287633, 7741.
ΑΛΙΕΙΑ - ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις αποζηµιώσεις πληγέντων αλιέων από τη ρύπανση του
Σαρωνικού. τόµ. Α', σ. 508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση της
εισοδηµατικής απώλειας των αλιέων του Σαρωνικού». τόµ.
Β', σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σε αχαρτογράφητα νερά η ερασιτεχνική αλιεία στην χώρα µας». τόµ. Η', σ.
5410.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Πότε θα µεταφερθεί το αµαξοστάσιο της ΟΣΥ από το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, ώστε να προχωρήσει η επένδυση των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και των 8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ;» τόµ. Ε', σ. 2978.
ΑΜΠΕΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη εκσυγχρονισµού νοµοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό».
τόµ. Θ', σ. 6043.
ΑΜΥΝΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: « Άµυνα εντός Οικιακού Ασύλου». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ.
6695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της αντεγκληµατικής πολιτικής ύστερα από τα πρόσφατα πολλαπλά
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φαινόµενα βίαιων εγκληµάτων σε κατοικίες και την άρση
του άδικου χαρακτήρα των πράξεων αντίδρασης των θυµάτων». τόµ. Ι', σ. 7292.
ΑΝΑΔΟΧΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των
Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4538, ΦΕΚ:
85 A' / 16.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6715, τόµ. ΙΑ', σ. 72997374, 7376-7426.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, και για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της
Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης και Γεώργιος
Ψυχογιός, από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα η κ. Χαρά Κεφαλίδου. τόµ.
Α', σ. 8.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003, "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 25/09/2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε
πρώην Υπουργούς και Υφυπουργούς Εξωτερικών. τόµ. Α',
σ. 302.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 25-9-2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε Υπουργούς διαφόρων Κυβερνήσεων που υπέγραψαν τους νόµους
3845/2010, 4046/2012, 4060/2012, 4111/2013. τόµ. Α',
σ. 398.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων καταθέτει την έκθεσή της. τόµ. Α', σ. 600.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε
τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την
οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της, µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ.
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της την 21η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση
της λειτουργίας της µέχρι την 21η Ιανουαρίου 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 24 Οκτωβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγεία κ. Ανδρέα Ξανθό και ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας
κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Β', σ. 916.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι η
κυρία Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Βουλευτής
Β' Αθηνών, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1131-1132.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 6.11.2017: α. Ποινική δικογραφία που αφορά στους
πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελο Βενιζέλο, β. Ποινικές δικογραφίες
που αφορούν στους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κατά τα έτη 2006 έως 2012, κ.κ. Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο, Ευάγγελο Μεϊµαράκη, Πάνο Μπεγλίτη, Δηµήτριο Αβραµόπουλο, Φραγκούλη Φράγκο και Παναγιώτη (Πάνο)
Παναγιωτόπουλο (τρεις δικογραφίες),γ. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα, καθώς και στις 08.11.2017
και δ. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο
Αρβανιτόπουλο. τόµ. Γ', σ. 1843.
Ανακοινώνεται ότι o Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 10.11.2012, ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάνη Βαρουφάκη. τόµ.
Γ', σ. 1986.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 15/11/2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή.
τόµ. Γ', σ. 2036.
Ανακοινώνεται ότι, µε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης, ώστε να καταβληθεί από τα διαθέσιµα της Βουλής
ποσό 1 εκατοµµυρίου ευρώ υπέρ των πληµµυροπαθών της
δυτικής Αττικής. τόµ. Γ', σ. 2051.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 17.11.2017, Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή. τόµ. Δ', σ. 2123.
Ανακοινώνεται ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Χουλιαράκης καταθέτει τον κρατικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Δ', σ. 2127.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της Γενικής Γραµµατεί-
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ας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και,
όπως έχει αποφασίσει ο ΟΗΕ, για την επέτειο καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών, θα φωταγωγηθεί η Βουλή
σε χρώµα πορτοκαλί. τόµ. Δ', σ. 2230.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2013
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει: α) στις 17
Νοεµβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και β) στις 16
Νοεµβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Δ', σ.
2453.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003:
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 30 Νοεµβρίου 2017, την ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.
τόµ. Δ', σ. 2666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
8/11/2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Δ', σ. 2694.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, στις 13-12-2017, ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Ε', σ. 3218.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 14929/9167, από 15 Δεκεµβρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τίτλο: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής», µε την οποία συγκροτούνται: α) η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, β) η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Ε', σ. 3221-3228.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003, "ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 2/1/2018: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολο-Αθανάσιο
Τσοχατζόπουλο και β) ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Απόστολο Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3761.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Θεοδώρας
Μεγαλοοικονόµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνει τη βούλησή της, όπως
προσχωρήσει ως συνεργαζόµενη Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΣΤ', σ. 4262 - 4263.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικό-

λαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι η κ. Θεοδώρα
Μεγαλοοικονόµου εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ως συνεργαζόµενη Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ. 4262, 4264.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ.
Γεωργίου-Δηµητρίου Καρρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι εντάσσεται ως συνεργαζόµενος Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. ΣΤ', σ. 4270
- 4271.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ως συνεργαζόµενος Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ.
4270, 4272.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 18-1-2018:Α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη και στον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Σπύρο Βούγια,Β) Ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και
Υφυπουργούς Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα κ.κ. Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Κουτρουµάνη, Ανδρέα
Λοβέρδο, Χρήστο Σταϊκούρα Ιωάννη Βρούτση και Μάριο
Σαλµά, Γ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Αθλητισµού κ. Ανδρέα Φούρα, Δ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο καιΕ) Ποινική δικογραφία που αφορά
στους: τ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
κ. Νικόλαο Φίλη, τ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα και στην τ. Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου. τόµ. Ζ', σ. 4375.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 1346/923, από 26 Ιανουαρίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας, Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών
Εγκλεισµού Κρατουµένων και Παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, για τη Γ' Σύνολο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ζ', σ. 4566-4575.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1361/933 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του κράτους», τόµ. Ζ', σ. 4578, 4579-4580.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1362/934 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων
και Συµβάσεων», και τόµ. Ζ', σ. 4578, 4581-4582.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1363/935 α-
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πό 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ζ', σ. 4578, 45834584.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 8/29-1-2018 προεδρικό
διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13/29-1-2018 (τεύχος Α'), έγινε αποδεκτή η παραίτηση του υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Ζουράρις του Γεωργίου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Ζ', σ. 4736-4737.
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, σύµφωνα µε τα άρθρα 51 και 153 παρ. 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη
Βουλή κατ' εφαρµογήν του άρθρου 86 παρ. 2 εδ. β' του Συντάγµατος. τόµ. Ζ', σ. 4799.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8-2-2018, ποινική δικογραφία που αφορά
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας Παναγιώτη (Πάνο) Καµµένο.
τόµ. Ζ', σ. 5024.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 776, από 12-2-2018, πρόταση
που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τέσσερις
(144) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς
και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οκτώ (8) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και τον ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
Novartis. τόµ. Ζ', σ. 5029-5055.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 12/2/2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας καθώς και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ιωάννη
Στουρνάρα. τόµ. Ζ', σ. 5064.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2742/1984/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτούνται οι προβλεπόµενες από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών πόρων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασία Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων Με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5153-5157.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2743/1985/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την Καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης των Ανθρώπων

της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5171-5173.
Ανακοινώνεται ότι o Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος Δηµήτριος µε την υπ' αριθµόν 849/16-2-2018 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, ενηµερώνει ότι δεν εµφανιστεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
και υπέβαλε το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 877/20-2-2018
έγγραφο υπόµνηµα, το οποίο καταχωρίζεται τα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης. τόµ. Η', σ. 5178-5238.
Ανακοινώνονται: α) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 2724/1978
από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: "Σύσταση και συγκρότηση της
Υποεπιτροπής για την µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και β) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου
2725/1979 από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα: "Το χρέος και η αποµείωσή του"» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. Η', σ. 5263-5267.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η υπ' αριθµ. 776/12-2-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5399.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,

14
στις 20-2-2018: ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο. τόµ. Η', σ. 5405.
Ανακοινώνεται ότι µε το 20/27-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35/27-2-2018 (τ. Α'), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Δήµος Παπαδηµητρίου του Βασιλείου από τη θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. Η', σ. 5601-5602.
Ανακοινώνεται ότι µε το 19/26-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32/26-2-2018 (τ. Α'), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Ουρανία Αντωνοπούλου του Αντωνίου από τη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της. τόµ.
Η', σ. 5603.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,
µε την οποία δηλώνει ότι η Ανεξάρτητη Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Μάρκου προσχωρεί και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Η', σ. 5614-5615.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 21 Φεβρουαρίου
2018 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε εικοσιεναµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά
το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τους κ.κ. 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη, για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα. τόµ. Η', σ. 56175619.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1008 από 27-2-2018 πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων
και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015,
2016. τόµ. Η', σ. 5637-5648.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27-02-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα, στον Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5651.
Ανακοινώνεται ότι: α) Mε το 21/28-02-2018 Προεδρικό
Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/28-02-2018 (τ.
Α') έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι κ.κ.
Ιωάννης Μουζάλας του Ευστρατίου από τη θέση του Υπουρ-

γού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δηµήτριος Βίτσας του
Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους και
β) Με το 22/28-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ µε αριθµό 37/28-2-2018 διορίστηκαν: οι
κ.κ. Ιωάννης Δραγασάκης του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης. στη θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτριος Βίτσας του Αθανασίου στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Φώτιος-Φανούριος
Κουβέλης του Ευαγγέλου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας, Μερόπη Τζούφη του Στεφάνου
στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Αθανάσιος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου στη
θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κωνσταντίνος Στρατής
του Νικολάου στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Η', σ. 5687-5689.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 1η Μαρτίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή. τόµ. Η', σ. 5741.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 06.03.2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. Η', σ. 5802.
Ανακοινώνεται εκδήλωση που πραγµατοποιείται στο Εντευκτήριο των Βουλευτών, προς τιµή των πρωταθλητριών
της Εθνικής Οµάδας Γυναικών στο σκάκι, µε αφορµή τον εορτασµό της Διεθνούς Ηµέρας Γυναικών. τόµ. Θ', σ. 5836.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, απορρίπτεται η υπ' αριθµόν 1008/27-02-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του
Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ'
του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1
παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη
2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5919.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8
παράγραφος 1, περίπτωση α' του Κώδικα Δεοντολογίας
των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνδυασµό µε
το άρθρο 80, παράγραφοι 2 και 3 και του Κανονισµού της
Βουλής, επιβάλλεται αυτοδικαίως για την πρώτη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου της µηνιαίας αποζηµίωσης του
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Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη και για τη δεύτερη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου των µηνιαίων αποζηµιώσεων
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή», κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των
Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Θ', σ. 6071.
Απόσυρση της αίτησης διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1527 και ειδικό αριθµό
21, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ', σ. 6195.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 26/3/2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στους αρµόδιους Υπουργούς για την άσκηση εποπτείας στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης κατά την τελευταία εικοσαετία
και δη τους: Δηµήτριο Ρέππα, από 25/9/1996 έως την
20/3/2000, Ανάργυρο Φατούρο από 20/3/2000 έως
13/4/2000, Δηµήτριο Ρέππα από 13/4/2000 έως
24/10/2001, Χρήστο Πρωτόπαπα από 24/10/2001 έως
13/2/2004, Γεώργιο Ρωµαίο από 13/2/2004 έως
10/3/2004, Θεόδωρο Ρουσόπουλο από 29/3/2004 και από
26/5/2004 έως 24/8/2007, Ξενοφώντα - Ροδόλφο Μορώνη
από 24/8/2007 έως 19/9/2007, Θεόδωρο Ρουσόπουλο από
25/9/2007 έως 24/10/2008, Προκόπιο Παυλόπουλο από
24/10/2008 έως 4/2/2009, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα από
4/2/2009 έως 11/9/2009, Σπυρίδωνα Φλογαΐτη από
11/9/2009 έως 7/10/2009, Ιωάννη Ραγκούση από
7/10/2009 έως 2/11/2010, Παύλο Γερουλάνο από
5/11/2009 έως 28/9/2010, Γεώργιο Πεταλωτή από
2/11/2010 έως 17/6/2011, Ιωάννη Ραγκούση από 17-62011 έως 27-6-2011, Παύλο Γερουλάνο από 28-9-2010 έως 11-8-2011, Γεώργιο Παπανδρέου από 27-6-2011 έως
11-7-2011, Ηλία Μόσιαλο από 11-7-2011 έως 11-112011, Λουκά Παπαδήµα από 11-11-2011 έως 8-12-2011,
Παντελεήµονα Καψή από 8-12-2011 έως 17-5-2012, Αντώνιο Αργυρό από 18-5-2012 έως 21-6-2012, Δηµήτριο
Σταµάτη από 28-6-2012 έως 11-7-2012, Συµεών Κεδίκογλου από 11-7-2012 έως 10-6-2014, Παντελεήµονα Καψή
από 2-7-2013 έως 17-4-2014, Σοφία Βούλτεψη από 20-62014 έως 27-1-2015, Νικόλαο Παππά από 30-1-2015 έως
28-8-2015, Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο από 30-8-2015
έως 23-9-2015, Νικόλαο Παππά από 29-9-2015 έως 5-112016 και από 5-11-2016 έως και σήµερα. τόµ. Θ', σ. 6380.
Ανακοινώνεται ότι η σηµερινή συνεδρίαση αφιερώνεται
στην αδικοχαµένη Έλενα Φρατζή. τόµ. Θ', σ. 6439.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 11 Απριλίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Χαράλαµπο Αθανασίου και τον πρώην Υπουργό Υγείας Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. Ι', σ. 6690.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, στις
13-3-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Βουλευτή
και Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ.
Ι', σ. 6855.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 20/4/2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά. τόµ. Ι', σ. 6891.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και παραµένει Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Ι', σ. 7067-7068.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύµφωνα µε
την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά µε
την υπόθεση NOVARTIS» καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ.
Ι', σ. 7073-7166.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν οι
πρώην Πρόεδροι της Βουλής κ.κ. Απόστολος Κακλαµάνης
και Βύρων Πολύδωρας, εκπρόσωποι του Παγκοσµίου Συµβουλίου Ποντιακού Ελληνισµού, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατείων, της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδος, του Συνδέσµου Ποντιακών Σωµατείων
Νοτίου Ελλάδος και Νήσων και των τεσσάρων Περιφερειών που ανήκουν στην ΠΟΕΜ και της Διεθνούς Συνοµοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, ο Ειδικός Γραµµατέας της
Βουλής κ. Κωνσταντίνος Βασιλάκης και ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μαυριάς. τόµ. ΙΑ', σ. 7750.
Ανακοινώνεται ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος Δηµήτριος µε την από 17 Μαΐου 2018 επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, ενηµερώνει ότι δεν θα εµφανιστεί στην Ολοµέλεια για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου
Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως ισχύουν, και υπέβαλε το υπ' αριθµόν
πρωτοκόλλου 2322/17-5-2018 έγγραφο - υπόµνηµα, για ενηµέρωση της Ολοµέλειας. τόµ. ΙΑ', σ. 7794.
Ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των
πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυ-
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κουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου,
8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων
(άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7891-7893.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 25-05-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΒ', σ. 8105.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 01/06/2018: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρώην Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Σηµίτη και στον πρώην Υπουργό Οικονοµίας, Γιάννη Παπαντωνίου και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνιο Σαµαρά, στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών,
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Γκίκα Χαρδούβελη, Ιωάννη
Στουρνάρα, Ιωάννη Βαρουφάκη και στον νυν Υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. τόµ. ΙΒ', σ. 8285.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 899/21/02/2018 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, κυρίας Φωτεινής Γεννηµατά, µε την οποία προτάθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η
σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έγινε δεκτή από τη Διάσκεψη των Προέδρων (µε
την επιφύλαξη του ΚΚΕ). τόµ. ΙΒ', σ. 8651-8654.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 12 Ιουνίου του 2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη. τόµ. ΙΓ', σ. 8865.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας υπέβαλαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 84 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 142
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 8979-8984.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9075-9076.

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πρόταση δυσπιστίας
των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά της Κυβέρνησης απορρίπτεται. τόµ. ΙΓ', σ. 9241.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνει
ότι ο Βουλευτής Καµµένος Δηµήτριος του Κωνσταντίνου,
δεν ανήκει από σήµερα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα "Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία". τόµ. ΙΓ', σ. 9241-9242.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον Ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 15-06-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στους
Πρώην Πρωθυπουργούς Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά
Παπαδήµο και στους Πρώην Υπουργούς Οικονοµικών
Γιάννη Βαρουφάκη, Γιάννη Στουρνάρα και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και
ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννη Μουζάλα. τόµ. ΙΓ', σ.
9245.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 19-6-2018: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και β) Ποινική δικογραφία που
αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη.
τόµ. ΙΓ', σ. 9304.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσµου
Χρυσή-Αυγή κ. Νικόλαος Κούζηλος, γνωστοποίησε εγγράφως την τοποθέτηση του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή - Αυγή
στη σηµερινή ψηφοφορία για το σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση
των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ',
σ. 9314-9315.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Βουλευτή κ. Γεωργίου Λαζαρίδη,
µε την οποία δηλώνει την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την παραµονή του ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΓ', σ. 93929394.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν η κυρία Ιρίνα Γεροβάγια, πρώτη Αντιπρόεδρος της Κρατικής
Δούµα της Οµοσπονδιακής Συνέλευσης της Ρωσικής Οµοσπονδίας και ο Πρέσβης της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην
Αθήνα κ. Αντρέι Μασλόφ. τόµ. ΙΓ', σ. 9404.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27-6-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως
Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9411.
Ανακοινώνεται ότι µε την, από 29 Ιουνίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, (υπ' αρ.
πρωτ. 8650/5548/29-6-2018), συγκροτήθηκε η Διακοµµα-
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τική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το φάρµακο. τόµ. ΙΔ', σ.
9508-9510.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, την
1.6.2018, ποινική Δικογραφία που αφορά στη Βουλευτή
και Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα Γεροβασίλη. τόµ. ΙΔ', σ. 9566.
Ανακοινώνεται η δήλωση παραίτησης του Ανεξάρτητου
Βουλευτή Β' Πειραιώς κ. Δ. Καµµένου, από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, την οποία απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση. τόµ. ΙΔ', σ. 97159716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 6-7-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στους: 1.
Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργό Οικονοµικών, 2. Γεώργιο Μαυραγάνη, πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών, 3.
Ιωάννη Βρούτση, πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, 4. Ιωάννη Μιχελάκη, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και 5. Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΔ', σ. 9717.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κ. Μητσοτάκη, µε την οποία δηλώνει ότι ο ανεξάρτητος
Βουλευτής Λάρισας κ. Γεώργιος Κατσιαντώνης, προσχωρεί
και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΔ', σ. 9746-9747.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, ο κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις εκλέγεται ως Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΔ',
σ. 9851.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµόν 9441/5999/16-72018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, συγκροτήθηκε το προβλεπόµενο από τα άρθρα 71
του Συντάγµατος και 29 του Κανονισµού της Βουλής Τµήµα
Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΕ', σ. 1-15.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµόν 9366/5943/13-72018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο
31 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του
Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις
διαδοχικές συνθέσεις αυτού, Α', Β' και Γ' ως ακολούθως:
α. Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β. Διαρκής
Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ.
Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ. Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε. Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ.
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. ΙΕ', σ. 1,
16-34.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, την 20-72018: Δύο (2) ποινικές δικογραφίες που αφορούν στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη, ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην
Υπουργούς κ.κ.: α) Μιχάλη Λιάπη, β) Κωστή Χατζηδάκη, γ)

Ευριπίδη Στυλιανίδη, δ) Δηµήτρη Ρέππα, ε) Γιώργο Αλογοσκούφη, στ) στον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα και στις
24-7-2018 ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς κατά τα έτη 2013 έως τον Μάιο του 2015: α) Οικονοµικών, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, γ) Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΕ', σ. 89.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 25η Ιουλίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά τους
τέως και νυν Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τον κ. Νικόλαο Φίλη και τον κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, και τους τέως και νυν Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τον κ. Νικόλαο
Παρασκευόπουλο και τον κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΕ', σ.
210.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ανακοινώνει ότι, µε το 73/3-8-2018 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143/3-8-2018 (τ.
Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Νικόλαος
Τόσκας του Στεφάνου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. ΙΕ', σ. 457.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία γνωστοποιεί το προεδρικό διάταγµα 87/29-82018 (ΦΕΚ 160/29-8-2018 (τ. Α'), περί αποδοχής της παραίτησης µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ', σ. 458-459.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία γνωστοποιεί το προεδρικό διάταγµα 88/29-82018 (ΦΕΚ 160/29-8-2018 (τ.Α'), περί διορισµού µελών
της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ', σ. 458, 459-460.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει: α) την 7-8-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, β) Την 8-8-2018: Ποινική δικογραφία στους Πρωθυπουργούς από το έτος 2008 ως και το έτος 2016, Κωνσταντίνο Καραµανλή, Γεώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο, Παναγιώτη Πικραµένο, Αντώνη Σαµαρά, Αλέξη Τσίπρα, Βασιλική Θάνου και στους Υπουργούς Οικονοµικών
από το έτος 2008 έως και το έτος 2016, Γεώργιο Αλογοσκούφη, Γιάννη Παπαθανασίου, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Βενιζέλο, Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Ζανιά,
Γιάννη Στουρνάρα, Γκίκα Χαρδούβελη, Γιάνη Βαρουφάκη
και Ευκλείδη Τσακαλώτο και γ) την 29-8-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών αρµόδιο για θέµατα Προστασίας του Πολίτη
Νικόλαο Τόσκα, και στον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, και ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Γεώργιο Βουλγαράκη. τόµ. ΙΕ', σ. 465.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 21-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ποινική δικογραφία που α-
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φορά στους: α) Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό και β) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Υπουργούς: α)
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, Γιάννο Παπαντωνίου, β) Υπουργό Ανάπτυξης, Νικόλαο Χριστοδουλάκη και γ) Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Καλαφάτη. τόµ. ΙΣΤ', σ.
814.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Βουλευτή κ. Α. Φωκά, µε την οποία
δηλώνει την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 833-834.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει,
την 27-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εξωτερικών, Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υφυπουργό Οικονοµίας,
Χρήστο Πάχτα, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη και ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κώστα Γαβρόγλου. τόµ. ΙΣΤ', σ.
961.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην
Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4496, ΦΕΚ: 170 A' /
08.11.2017). τόµ. Α', σ. 525, τόµ. Β', σ. 1161-1222.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4513, ΦΕΚ: 9 Α' /
23.01.2018). τόµ. Ε', σ. 3015, τόµ. ΣΤ', σ. 4267-4330.
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανακατασκευή του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. τόµ.
Θ', σ. 6048.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση
φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4539,
ΦΕΚ: 89 Α' / 18.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6694, τόµ. ΙΑ', σ.
7439-7478.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει
τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος και δέκα οχτώ (18) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. Ι', σ.
6860.
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Έγκριση προτάσεων, πο-

ρεία χρηµατοδοτήσεων, χρονοδιάγραµµα εργασιών για τα
νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτισµικών µνηµείων στο νοµό Σάµου. Σχεδιασµός βιώσιµης
αξιοποίησης». τόµ. Ζ', σ. 4415.
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Κατάχρηση των ευεργετικών διατάξεων του Νόµου 4368/2016». τόµ. ΙΓ', σ. 9289.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές
του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ', σ. 1891, 1893, 1894, 1895,
1896, 1908, 1911, 1916, 1921.
Αναφορά στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ. Αττική. τόµ. Γ', σ. 2017, 2018, 2020, 2022, 2033, 2024,
2028, 2029, 2032, 2033.
Αναφορά στην ηµέρα εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης, ηµέρα ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάµου.
τόµ. Δ', σ. 2303, 2331, 2335.
Αναφορά στην παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της
βίας κατά των γυναικών. τόµ. Δ', σ. 2303, 2331, 2335.
Αναφορά στην κατάθεση εγγράφων. τόµ. Δ', σ. 2370,
2371, 2372, 2385, 2386, 2387.
Αναφορά στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ. Ζ',
σ. 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395,
4396, 4457, 4462, 4463, 4466, 4603, 4735, 4738, 4741,
4742, 4744, 4745, 4746, 4747, 4752.
Αναφορά στην Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων του Ολοκαυτώµατος. τόµ. Ζ', σ. 4593.
Αναφορά στην επέτειο της κρίσης των Ιµίων και στον χαµό των τριών αξιωµατικών του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4602, 4718.
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου.
τόµ. Ζ', σ. 4765.
Αναφορά στο σκάνδαλο Novartis. τόµ. Ζ', σ. 4830,
4844, 4858, 4861, 4862, 4865, 4871.
Αναφορά στη σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών στην Τουρκία. τόµ. Η', σ. 5786, 5787, 5798,
5799.
Αναφορά στον εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Θ', σ. 5836.
Αναφορά στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών
στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ. Θ',
σ. 5853, 5855, 5859, 5871, 5874, 5882, 5883, 5886,
5889, 5890, 5991, 5992, 6004, 6006, 6010, 6011, 6013,
6014.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση
σε επιστολές που µοιράστηκαν προς τους Βουλευτές, από
εκπροσώπους παµµακεδονικών οργανώσεων της οικουµένης. τόµ. Θ', σ. 6069.
Αναφορά στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού.
τόµ. Θ', σ. 6178, 6179, 6180, 6181, 6183, 6184, 6185,
6186.
Αναφορά στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι', σ.
6712, 6714, 6717, 6718, 6719.
Αναφορά στην 21η Απριλίου του 1967. τόµ. Ι', σ. 6855.
Αναφορά στο θάνατο του πρώην Υπουργού Χωροταξίας
και Περιβάλλοντος Κ. Λιάσκα. τόµ. ΙΑ', σ. 7440.
Αναφορά στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού κρά-
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τους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ', σ.
7535, 7541, 7554, 7559, 7565, 7569, 7570, 7573, 7576,
7577, 7580, 7585, 7587, 7589, 7592, 7595, 7596, 7597,
7598, 7599, 7600.
Αναφορά στην επίθεση στο γραφείου του Βουλευτή κ. Μ.
Βαρβιτσιώτη και καταδίκη αυτής. τόµ. ΙΒ', σ. 8645.
Αναφορά στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ. Μπαρµπαρούση, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του και καταδίκη
των δηλώσεων αυτών. τόµ. ΙΓ', σ. 9047, 9048, 9049, 9050,
9051, 9054, 9057, 9061, 9079, 9085, 9089, 9094, 9096,
9097, 9119, 9126, 9147, 9150, 9154, 9198.
Αναφορά στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ', σ. 109, 110, 111, 112, 113.
Αναφορά στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. τόµ. ΙΕ', σ.
263.
Αναφορά από το Προεδρείο για την Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το
τουρκικό κράτος. τόµ. ΙΣΤ', σ. 671.
Αναφορά του Προεδρεύοντα κ. Μ. Γεωργιάδη για την
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 694.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία
FORTHNET - κίνδυνος περιορισµού και νόθευσης του ανταγωνισµού». τόµ. Ζ', σ. 4544.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες
που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4529, ΦΕΚ: 56 A' / 23.03.2018). τόµ. Ζ', σ. 4733,
τόµ. Θ', σ. 5988-6021.

ΑΝΕΡΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των
δικαιούχων των προγραµµάτων καταπολέµησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ». τόµ. ΙΕ', σ. 85.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ
Αναφορά στην ηµέρα εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης, ηµέρα ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάµου.
τόµ. Δ', σ. 2303, 2331, 2335.

ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: « Άµεση επίλυση ζητήµατος που αφορά µακροχρόνια ανέργους». τόµ. Ζ', σ. 4816.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4554, ΦΕΚ: 130 A' /
18.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9401, τόµ. ΙΔ', σ. 9723-9832.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ' αριθµ. 15 το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: .4556, ΦΕΚ: 137 Α' / 25.07.2018). τόµ. ΙΔ', σ.
9721, τόµ. ΙΕ', σ. 53-56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµόν 16 στη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ)
Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συµµόρφωση µε την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002 κατά το µέρος που τροποποιήθηκε µε την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, IV) Άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ', σ. 461.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις καταστροφές από πληµµύρες στη Δυτική Αττική και την αναγκαία αντιπληµµυρική προστασία
στον Νοµό Αττικής. τόµ. Ε', σ. 2973.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ένσταση αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους
Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α', σ. 335.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α',
σ. 335-337.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός
Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". (Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 337.
Αιτήσεις Αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τους
Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά επί του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων-Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΓ', σ. 8755.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α.
Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµί-
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σεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 87568764.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις». (Απερρίφθησαν). τόµ.
ΙΓ', σ. 8764.

µου: 4529, ΦΕΚ: 56 A' / 23.03.2018). τόµ. Ζ', σ. 4733,
τόµ. Θ', σ. 5988-6021.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Περί εγκριθείσης δαπάνης ποσού
23.170.067 ευρώ ως αποζηµίωση της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.». τόµ. Θ', σ. 6096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζηµίωσης έως την κύρωση των
δασικών χαρτών». τόµ. Θ', σ. 6368.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΕΠΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την «κατάσταση των εργαζοµένων στην ΑΕΠΙ και τα δικαιώµατα των δηµιουργών δικαιούχων µελών της». τόµ. ΙΔ', σ. 9477.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων των πατατοκαλλιεργητών, στο λεκανοπέδιο
του Κάτω Νευροκοπίου του Νοµού Δράµας. τόµ. Α', σ. 301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των
αγροτών της Αργολίδας για τις ζηµιές από χαλαζοπτώσεις».
τόµ. Ζ', σ. 4423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ζηµιές που έχουν
προκληθεί σε αγροτικές καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών». τόµ.
Ζ', σ. 4805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τεράστιες ζηµιές
στην Κρήτη σε φυτικό κεφάλαιο, δηµόσιες - δηµοτικές και
ιδιωτικές υποδοµές κ.λ.π. - Άµεση αποζηµίωση των παραγωγών και στήριξη των πληγέντων - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. Η', σ. 5412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για την κατολίσθηση - καθίζηση - µετατόπιση εδάφους στην Κρυοπηγή Πρέβεζας». τόµ. Ι', σ. 7010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταβολή αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ για τις ζηµιές από τη χαλαζόπτωση
του Νοεµβρίου του 2017». τόµ. ΙΒ', σ. 8060.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Αποτελέσµατα αξιολόγησης δηµοσίων υπαλλήλων». τόµ. Ζ', σ. 4417.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ολοκλήρωση εργασιών
διαµόρφωσης και περίφραξης απαλλοτριωθείσας περιοχής
στο αεροδρόµιο Χίου και κατασκευή επέκτασης της οδού
Χρήστου». τόµ. Β', σ. 782.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην
Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4496, ΦΕΚ: 170 A' /
08.11.2017). τόµ. Α', σ. 525, τόµ. Β', σ. 1161-1222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου
Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη
Μεγαλόπολη. τόµ. Θ', σ. 5921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αποκατάσταση του
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. τόµ. Θ', σ. 5924.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις αποζηµιώσεις πληγέντων αλιέων από τη ρύπανση του
Σαρωνικού. τόµ. Α', σ. 508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση της
εισοδηµατικής απώλειας των αλιέων του Σαρωνικού». τόµ.
Β', σ. 793.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες
που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νό-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Αποζηµίωση κατοίκων Χίου από ζηµιές συνέπεια του µεταναστευτικού". τόµ. Ζ', σ.
5013.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Αποζηµιώσεις των
πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων της Θάσου". τόµ. Α', σ. 302.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Δηλώσεις περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». (Επερωτών: Ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Μηταράκης). τόµ.
ΙΑ', σ. 7525.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αποζηµίωση των πληµµυροπαθών και την αποκατάσταση των ζηµιών
στη Σαµοθράκη. τόµ. Β', σ. 779.

21
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Μέτρα στήριξης των σεισµοπαθών Λέσβου". τόµ. ΣΤ', σ. 3753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Στήριξη πληγέντων παραγωγών σε
Βιάννο, Ιεράπετρα και Σητεία κ.λπ.». τόµ. Η', σ. 5768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι
έντονες βροχοπτώσεις στον Δήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου».
τόµ. Θ', σ. 6044.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης που επλήγησαν από την ευλογιά
των προβάτων κατά το έτος 2014». τόµ. Θ', σ. 6122.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταστροφικές
ζηµιές από ασθένεια στις καπνοκαλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». τόµ. ΙΕ', σ. 105.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση αποκατάσταση των πληγέντων από τις πληµµύρες που εκδηλώθηκαν στον Νοµό Χανίων
πρόσφατα». τόµ. Δ', σ. 2155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση
των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στο
νοµό Λακωνίας και αποζηµίωση των πληγέντων». τόµ. Δ',
σ. 2157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αποκατάσταση πληγέντων στη Δυτική Αττική». τόµ. ΣΤ', σ. 3828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να αποζηµιωθούν άµεσα
οι πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας». τόµ. ΙΑ', σ. 7779.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (Α.Ο.Ζ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Η Κυβέρνηση γκριζάρει το Ιόνιο. Κίνδυνοι
στη νέα συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες µε την Αλβανία». τόµ. Η', σ. 5672.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2016". (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4503, ΦΕΚ: 183 A' / 24.11.2017).
τόµ. Δ', σ. 2128-2144, 2149.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4502, ΦΕΚ: 182 A' / 24.11.2017).
τόµ. Δ', σ. 2128-2147.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Να επαναπροσληφθούν οι αυθαίρετα α-

πολυµένες σχολικές καθαρίστριες στον Δήµο Ζίτσας του
Νοµού Ιωαννίνων». τόµ. Β', σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Απόλυση εργαζόµενης, µέλους του Δ.Σ. του "Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίµων και Ποτών Ν. Ηρακλείου" από την εταιρεία Σαβοϊδάκης Α.Ε.". τόµ. Ζ', σ. 4343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απολύσεις-συνδικαλιστικές διώξεις στις εταιρείες
"ΑΝΑΜΕΤΤ" και "ΒΙΑΝΑΤ" του Οµίλου Στασινόπουλου».
τόµ. ΙΒ', σ. 8071.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων σε
Κέρκυρα και Παξούς». τόµ. ΙΔ', σ. 9473.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ', σ. 20272036, 2041.
Ανακοινώνεται ότι, µε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης, ώστε να καταβληθεί από τα διαθέσιµα της Βουλής
ποσό 1 εκατοµµυρίου ευρώ υπέρ των πληµµυροπαθών της
δυτικής Αττικής. τόµ. Γ', σ. 2051.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β' ΦΕΚ 51 Α', 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3001-3003.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 14929/9167, από 15 Δεκεµβρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τίτλο: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής», µε την οποία συγκροτούνται: α) η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, β) η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Ε', σ. 3221-3228.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, µέχρι την 30η Απριλίου 2018, που έχει συσταθεί στις
22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής
έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας
κατά τα έτη 1997-2014, µέχρι την 20η Απριλίου 2018, που
έχει συσταθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του Κανονισµού
της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει
ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 21η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1290/893, από 25 Ιανουαρίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολά-
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ου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές
Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για
τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ζ', σ.
4445-4447.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 1346/923, από 26 Ιανουαρίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας, Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών
Εγκλεισµού Κρατουµένων και Παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, για τη Γ' Σύνολο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ζ', σ. 4566-4575.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1361/933 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του κράτους», τόµ. Ζ', σ. 4578, 4579-4580.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1362/934 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων
και Συµβάσεων», και τόµ. Ζ', σ. 4578, 4581-4582.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1363/935 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ζ', σ. 4578, 45834584.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2742/1984/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτούνται οι προβλεπόµενες από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών πόρων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασία Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων Με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5153-5157.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2743/1985/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την Καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης των Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5171-5173.
Ανακοινώνονται: α) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 2724/1978
από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: "Σύσταση και συγκρότηση της
Υποεπιτροπής για την µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και β) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου
2725/1979 από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα: "Το χρέος και η αποµείωσή του"» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. Η', σ. 5263-5267.

Έγκριση (κατά πλειοψηφία) της πρότασης, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη και η προθεσµία για την
ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και υποβολή του
πορίσµατός της και του αποδεικτικού υλικού της να είναι σε
ένα µήνα από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ. Η', σ.
5399.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων
α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του άρθρου 77 και
του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6061-6071.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου
και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’
του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση
των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις
περιπτώσεις δ’ και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισµού της Βουλής τόµ. Θ', σ. 6061-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής.
τόµ. Θ', σ. 6070-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου
και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του
άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελλη-
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νικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 60706071.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8
παράγραφος 1, περίπτωση α' του Κώδικα Δεοντολογίας
των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνδυασµό µε
το άρθρο 80, παράγραφοι 2 και 3 και του Κανονισµού της
Βουλής, επιβάλλεται αυτοδικαίως για την πρώτη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου της µηνιαίας αποζηµίωσης του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη και για τη δεύτερη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου των µηνιαίων αποζηµιώσεων
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή», κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των
Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Θ', σ. 6071.
Έγκριση του Σώµατος για παράταση της υποβολής του
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε την
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, που λήφθηκε κατά
τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά µε την
υπόθεση NOVARTIS», µέχρι την 28η Απριλίου 2018. τόµ.
Θ', σ. 6383-6384.
Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που
έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ. του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 20η Ιουνίου 2018. τόµ. Ι', σ.
6828.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει
συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45
του Κανονισµού της Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής
της την 30η Απριλίου 2018, µέχρι το τέλος των εργασιών
της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Ι', σ. 7069.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που έχει συσταθεί, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 20η Ιουνίου 2018,
µέχρι την 23η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΓ', σ. 8884-8885.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για
στέρηση του δικαιώµατος συµµετοχής στη συζήτηση επί της
πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΓ', σ. 9054.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει
συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής
της µέχρι το τέλος των εργασιών της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΔ', σ. 9719.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β'
(ΦΕΚ 51 Α' / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α' / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ' Συνεδρίαση της 15-12-1994 Από-

φασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α' /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ', σ. 10195-10204, 10207, 10214.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµόν 9441/5999/16-72018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, συγκροτήθηκε το προβλεπόµενο από τα άρθρα 71
του Συντάγµατος και 29 του Κανονισµού της Βουλής Τµήµα
Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΕ', σ. 1-15.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµόν 9366/5943/13-72018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο
31 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του
Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις
διαδοχικές συνθέσεις αυτού, Α', Β' και Γ' ως ακολούθως:
α. Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β. Διαρκής
Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ.
Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ. Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε. Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ.
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. ΙΕ', σ. 1,
16-34.
Έγκριση από το Τµήµα της πρότασης της Διάσκεψης των
Προέδρων επί των µέτρων και των πρωτοβουλιών που θα
ληφθούν εκ µέρους και της Βουλής, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για αλληλεγγύη στους παθόντες της
πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ', σ. 113.
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας,
Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας». τόµ. Η', σ. 5469.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση του ν.
2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην Οδηγία
2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 1162.
Αποχώρηση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, της Ένωσης Κεντρώων, του Ποταµιού και της Νέας Δηµοκρατίας, από τη συζήτηση επί του
διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την
από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1)
Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε
µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014),
β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008
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και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ)
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7832, 7858,
7860, 7861, 7866.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Κατασκευή φράγµατος στο πλατύ Νοµού Ρεθύµνης, αγωγού µεταφοράς νερού στη Μεσσαρά και αρδευτικού δικτύου στο Πλατύ Δήµου Αµαρίου Νοµού Ρεθύµνης". τόµ. Β', σ. 1277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ανοµβρία και ελλείψεις στις υποδοµές άρδευσης µειώνουν δραµατικά το εισόδηµα των ελαιοκαλλιεργητών». τόµ. Ζ', σ. 4426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΤΟΕΒ - Μάτι - Τυρνάβου - Αµπελώνα στο Νοµό Λάρισας». τόµ. ΙΑ', σ. 7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη να
ενταχθούν τώρα οι επεκτάσεις Αναβάλου προς Ερµιονίδα
και Φίχτια-Μυκήνες-Μοναστηράκι στο Μέτρο 4.3.1. του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)». τόµ. ΙΔ', σ.
9650.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Να προχωρήσει άµεσα η χρηµατοδότηση για την εκτροπή του Πλατύ ποταµού
για την ενίσχυση Φράγµατος Φανερωµένης». τόµ. ΙΑ', σ.
7790.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Κίνδυνος απένταξης από
το ΕΣΠΑ/ΣΕΣ 2014-2020 των έργων της Αµφίπολης, λόγω
κωλυσιεργίας του Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΕ', σ.
106.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Κίνδυνος υπολειτουργίας
Μουσείου και Αρχαιολογικού τόπου Δελφών». τόµ. Δ', σ.
2466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Σε κίνδυνο η οµαλή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων». τόµ. Ι', σ. 6824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανησυχία για το µέλλον
του ιερού της Αγροτέρας Αρτέµιδος εκφράζει ο Σύλλογος
Ελλήνων Αρχαιολόγων». τόµ. ΙΣΤ', σ. 703.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης

Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου
της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4542,
ΦΕΚ: 95 A' / 01.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 8015, τόµ. ΙΒ', σ.
8167-8184.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: « Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα
προσδιορισµού ποσοστού αναπηρίας». τόµ. Θ', σ. 6389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: « Ένταξη όλων των µορφών της σκλήρυνσης κατά
πλάκας στον πίνακα των µη αναστρέψιµων παθήσεων».
τόµ. ΙΔ', σ. 9469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης οδηγεί σε υγειονοµική βόµβα λόγω του HIV». τόµ. ΙΔ', σ. 9719.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Υπολειτουργία της Αστυνοµίας Ρόδου λόγω ακινητοποίησης των περιπολικών». τόµ. Β', σ. 777.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αστυνοµικοί στη φύλαξη VIP προσώπων».
τόµ. Ι', σ. 6809.
ΑΣΥΛΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Επαίσχυντη και επικίνδυνη η απόφαση της "Αριστερής" Κυβέρνησης για την ακύρωση ασύλου στον αξιωµατικό της Αεροπορίας
"OZKAYNAKCI SULEYMAN"". τόµ. Ζ', σ. 5011.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: « Άµυνα εντός Οικιακού Ασύλου». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ.
6695.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες διατάξεις Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α' 80) για την προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της
15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4540, ΦΕΚ: 91 A' / 22.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6855, τόµ. ΙΑ',
σ. 7535-7607.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
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κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β', σ.
1283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αυξάνεται η ανασφάλεια σε περιοχές της
Πάτρας». τόµ. Ι', σ. 6811.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Βιωσιµότητα του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ.
Δ', σ. 2463.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επεκτείνεται η ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης στον ασφαλιστικό τοµέα και σε νέες κατηγορίες συµπολιτών µας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 708.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Αναδροµικές εισφορές δηµοσιογράφων µε παράλληλη απασχόληση». τόµ. Β', σ. 780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Χρεώνουν επιπλέον εισφορές σε
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας- Να προχωρήσει άµεσα ο συµψηφισµός
τους». τόµ. Ζ', σ. 4808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες και εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη
ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών
εισφορών». τόµ. Η', σ. 5070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Στέρηση συντάξεων και επιδοµάτων λόγω οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. Θ', σ. 6393.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Ασφάλιση µε εργόσηµο σε χειριστές-οδηγούς αγροτικών µηχανηµάτων». τόµ. Ι', σ. 7024.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4554, ΦΕΚ: 130 A' /
18.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9401, τόµ. ΙΔ', σ. 9723-9832.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ακύρωση των
µειώσεων στις συντάξεις και προώθηση της επαναθεµελίωσης του ασφαλιστικού συστήµατος». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κυρία Φώφη Γεννηµατά,
και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). τόµ. ΙΔ', σ. 9698.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, µε θέµα:
«Δυσλειτουργίες στην αναγνώριση του δικαιώµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε βαριά νοητική υστέρηση». τόµ.
Δ', σ. 2165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Κατάργηση της Προστασίας των Συντάξεων των
ΑµεΑ από τον Νόµο Κατρούγκαλου». τόµ. Θ', σ. 6052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: « Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα
προσδιορισµού ποσοστού αναπηρίας». τόµ. Θ', σ. 6389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επιστηµονική τεκµηρίωση υπουργικής απόφασης περί µειώσεως ποσοστού αναπηρίας για άτοµα που
βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού». τόµ. Θ', σ. 6392.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑµΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την «απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εκδιώξει τους εκπαιδευόµενους στο Τµήµα Φυσικής
Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΑΜΕΑ)». τόµ. Ζ', σ. 4801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Μέτρα για την οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών
µε ειδικές ανάγκες στη νησιωτική χώρα». τόµ. Η', σ. 5759.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προστασία εργαζοµένων στους ΟΤΑ και τήρηση
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας». τόµ. Β', σ. 790.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανατροπή φορτηγού
στη Χαλκιδική». τόµ. ΙΑ', σ. 7515.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Δικαίωµα υπαγωγής
των αυθαιρέτων κτισµάτων σε εξ' αδιαιρέτου ιδιοκτησίες».
τόµ. Θ', σ. 6057.
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Η αυτοάµυνα ύστερα από επίθεση µέσα στο σπίτι».
τόµ. Ι', σ. 7167.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αποστολή δύο ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Μολάων και ενίσχυση µε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό των Μονάδων Υγείας του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8292.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ,ΔΧ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-
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µών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η παλαιότητα των αυτοκινήτων ταξί επιβαρύνει την ατµόσφαιρα». τόµ. Β', σ. 1272.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία χώρων έκθεσης τοπικών προϊόντων στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)». τόµ. Β', σ. 980.
Β
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µειοψηφίες που δρουν ανεξέλεγκτα εντός των
Πανεπιστηµίων. τόµ. Β', σ. 1154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β', σ.
1283.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4531,
ΦΕΚ: 62 A' / 05.04.2018). τόµ. Η', σ. 5760, τόµ. Θ', σ.
6399-6472.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιµάνι της Πάτρας µεταξύ µεταναστών και ελληνικών αρχών». τόµ. Θ', σ. 6055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη η
βία και η ανοµία στα τριτοβάθµια ιδρύµατα». τόµ. Ι', σ.
6695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Επιστολή διαµαρτυρίας και απόγνωσης
κατοίκων των Εξαρχείων». τόµ. ΙΓ', σ. 9330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μηδενική ανοχή των κατοίκων των Εξαρχείων στην ανεπάρκεια σχεδίου αντιµετώπισης της επικίνδυνης κατάστασης στην περιοχή». τόµ. ΙΓ', σ. 9331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Συνεχή κρούσµατα βίας
στα γήπεδα του ελληνικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου».
τόµ. ΙΔ', σ. 9653.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το βιβλίο Γεωγραφίας που διδάσκεται
στην Αλβανία. τόµ. Α', σ. 299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Ζ', σ. 4382.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αµφίβολη η συνέχιση της ενίσχυσης εκµεταλλεύσεων από το Μέτρο 11 "βιολογικές καλλιέργειες", για κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία, που υπηρέτησαν και θέλουν να
συνεχίσουν να υπηρετούν τη βιολογική και ποιοτική κτηνοτροφία». τόµ. ΙΓ', σ. 9318.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου παραγωγής παγωτού στον Ταύρο, της εταιρείας "Froneri Hellas". τόµ. Α', σ.
295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Ενηµέρωση περί ελέγχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΑΥΕ) µετά από την
πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο µπαταριών
"Sunlight" και ανάγκη δηµιουργίας Τµήµατος Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον Νοµό Ξάνθης».
τόµ. ΙΒ', σ. 8070.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Αποµάκρυνση ρυπογόνων εγκαταστάσεων από την περιοχή των Λινοπεραµάτων
του Δήµου Μαλεβιζίου". τόµ. Ζ', σ. 5014.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και
τη µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου». τόµ. Θ', σ. 6126.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Χριστόφορου Βερναρδάκη.
τόµ. Α', σ. 97-293.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Χριστόφορου
Βερναρδάκη. τόµ. Α', σ. 97-293.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003, "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 25/09/2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε
πρώην Υπουργούς και Υφυπουργούς Εξωτερικών. τόµ. Α',
σ. 302.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 25-9-2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε Υπουργούς διαφόρων Κυβερνήσεων που υπέγραψαν τους νόµους
3845/2010, 4046/2012, 4060/2012, 4111/2013. τόµ. Α',
σ. 398.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ε.
Κασιµάτη. τόµ. Α', σ. 424.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ/
Τζελέπη. τόµ. Α', σ. 539.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Τζαβάρα. τόµ. Α', σ. 582.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρρά και Σ. Κοντονή. τόµ. Α', σ. 602, 603.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Σκρέκα. τόµ. Β', σ. 657.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Παππά. τόµ. Β', σ. 885.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Δουζίνα. τόµ. Β', σ. 893.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 24 Οκτωβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγεία κ. Ανδρέα Ξανθό και ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Β', σ. 916.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι η
κυρία Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Βουλευτής
Β' Αθηνών, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1131-1132.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Σ. Φάµελλου. τόµ. Β', σ. 1186, 1188.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μητσοτάκη και Α. Τσίπρα. τόµ. Β', σ. 1293.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
6.11.2017: α. Ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελο Βενιζέλο, β. Ποινικές δικογραφίες που
αφορούν στους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας
κατά τα έτη 2006 έως 2012, κ.κ. Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο,
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, Πάνο Μπεγλίτη, Δηµήτριο Αβραµόπουλο, Φραγκούλη Φράγκο και Παναγιώτη (Πάνο) Παναγιωτόπουλο (τρεις δικογραφίες),γ. Ποινική δικογραφία που
αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο Τόσκα, καθώς και στις 08.11.2017 και δ. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. τόµ. Γ', σ. 1843.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν. Ηγουµενίδη. τόµ. Γ', σ. 1887, 1888.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Σ. Κοντονή τόµ. Γ', σ. 1890.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Παρασκευόπουλου. τόµ. Γ', σ. 1891.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Σ. Κοντονή. τόµ. Γ', σ. 1895.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. Γ', σ. 1981.
Ανακοινώνεται ότι o Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», όπως ισχύει, στις
10-11-2012, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάνη Βαρουφάκη. τόµ. Γ', σ.
1986.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας,
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
15/11/2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή. τόµ. Γ',
σ. 2036.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
17.11.2017, Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή. τόµ. Δ', σ. 2123.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. Δ', σ. 2190.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη και Θ. Δρίτσα. τόµ. Δ', σ. 2231.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη. τόµ. Δ', σ. 2354.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Καµµένου. τόµ. Δ', σ. 2358.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. Δ', σ. 2359, 2360.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Φ.
Γεννηµατά. τόµ. Δ', σ. 2364.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2013
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει: α) στις 17
Νοεµβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και β) στις 16
Νοεµβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Δ', σ.
2453.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη -τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ',
σ. 2476-2462.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη -τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και Βασιλείου
Γιόγιακα. τόµ. Δ', σ. 2476-2462.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003:
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 30 Νοεµβρίου 2017, την ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.
τόµ. Δ', σ. 2666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8/11/2017, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο.
τόµ. Δ', σ. 2694.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Μάρδα και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2718, 2719.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κυρίτση και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2719, 2720.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
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του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα Λάππα και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα τριών εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Κουρουµπλή Παναγιώτη, Τζάκρη Θεοδώρας, Παραστατίδη Θεοδώρου, Μπόλαρη Μάρκου, Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Αθανασίου
Χαραλάµπους, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κασαπίδη Γεωργίου, Κικίλια Βασιλείου, Μηταράκη
Παναγιώτη, Βούλτεψη Σοφίας, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Αδώνιδος, Μειµαράκη Ευαγγέλου-Βασιλείου, Χατζηδάκη
Κωνσταντίνου, Γιακουµάτου Γερασίµου, Καραµανλή Άννας, Σαλµά Μάριου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Ανδριανού Ιωάννη, Στύλιου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή, Μαρτίνου Γεωργίας, Βλάχου Γεωργίου, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Σταϊκούρα Χρήστου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κεδίκογλου Συµεών, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Βεσυρόπουλου Απόστολου, Αυγενάκη Ελευθερίου, Καραµανλή Κωνσταντίνου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Καλαφάτη Σταύρου, Ράπτη Ελένης, Καράογλου
Θεοδώρου, Αναστασιάδη Σάββα, Τασούλα Κωνσταντίνου,
Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Αντωνίου Μαρίας, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Γεωργαντά Γεωργίου, Δήµα Χρίστου,
Βρούτση Ιωάννη, Δαβάκη Αθανασίου, Χαρακόπουλου Μάξιµου, Κέλλα Χρήστου, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Σαµαρά Αντωνίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Καρασµάνη Γεωργίου,
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Τραγάκη Ιωάννη, Αραµπατζή Φωτεινής, Σκρέκα Κωνσταντίνου,
Κυριαζίδη Δηµητρίου, Τζαβάρα Κωνσταντίνου, Κακλαµάνη
Νικήτα, Βαγιωνά Γεωργίου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Κρεµαστινού
Δηµητρίου, Κουτσούκου Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κεφαλίδου Χαρούλας (Χαράς),
Κεγκέρογλου Βασιλείου, Αρβανιτίδη Γεωργίου, Τζελέπη
Μιχαήλ, Λυκούδη Σπυρίδωνος, Ψαριανού Γρηγορίου, Νικολόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Ε', σ. 2784-2969.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα
Λάππα και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα τριών εν ενεργεία Βουλευτών. τόµ. Ε', σ.
2786-2969.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Σ. Φάµελλου. τόµ. Ε', σ. 3137.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Βέττα και Σ. Κεδίκογλου. τόµ. Ε', σ. 3197.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Παρασκευόπουλου και Β. Κικίλια. τόµ. Ε', σ. 3205.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Καϊσά. τόµ. Ε', σ. 3217.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, στις 13-12-2017, ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Ε', σ. 3218.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ασηµακοπούλου και Π. Κωνσταντινέα. τόµ. Ε', σ. 3497,
3498.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003, "ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 2/1/2018: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολο-Αθανάσιο
Τσοχατζόπουλο και β) ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Απόστολο Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3761.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Κατσίκη και Γ. Μαυρωτά. τόµ. ΣΤ', σ. 3790.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι. Αχµέτ. τόµ. ΣΤ', σ. 3801.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Σ. Κοντονή. τόµ. ΣΤ', σ. 3887.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Θεοδώρας
Μεγαλοοικονόµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνει τη βούλησή της, όπως
προσχωρήσει ως συνεργαζόµενη Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΣΤ', σ. 4262 - 4263.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι η κ. Θεοδώρα
Μεγαλοοικονόµου εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ως συνεργαζόµενη Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ. 4262, 4264.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ.
Γεωργίου-Δηµητρίου Καρρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι εντάσσεται ως συνεργαζόµενος Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. ΣΤ', σ. 4270
- 4271.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ως συνεργαζόµενος Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ.
4270, 4272.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Γ. Σταθάκη. τόµ. ΣΤ', σ. 4286.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Δ. Βέττα. τόµ. ΣΤ', σ. 4303.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Μανιάτη. τόµ. ΣΤ', σ. 4305.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 18-1-2018:Α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη και στον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Σπύρο Βούγια,Β) Ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και
Υφυπουργούς Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα κ.κ. Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Κουτρουµάνη, Ανδρέα
Λοβέρδο, Χρήστο Σταϊκούρα Ιωάννη Βρούτση και Μάριο
Σαλµά, Γ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υ-
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φυπουργό Αθλητισµού κ. Ανδρέα Φούρα, Δ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο καιΕ) Ποινική δικογραφία που αφορά
στους: τ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
κ. Νικόλαο Φίλη, τ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα και στην τ. Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου. τόµ. Ζ', σ. 4375.
Διαβίβαση Δικογραφίας ( Άρθρο 86 του Συντάγµατος)
που αφορά τους:1) Αντώνιο Σαµαρά, Πρωθυπουργό, από
την 20-06-2012 έως την 26-01-2015, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, Πρωθυπουργό, από την 16-05-2012 έως την
20-06-2012, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, Υπουργό Υγείας,
από το έτος 2006 έως το έτος 2009, 4) Ανδρέα Λοβέρδο,
Υπουργό Υγείας, από την 07-09-2010 έως την 17-05-2012,
5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας, από την 21-062012 έως την 25-06-2013, 6) Μάριο Σαλµά, Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, από την 22-06-2012 έως την 23-06-2013,
7) Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, από την 25-062013 έως την 09-06-2014, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργό
Οικονοµικών, από την 05-07-2012 έως την 10-06-2014, 9)
Ευάγγελο Βενιζέλο, Υπουργό Οικονοµικών, από την 1706-2011 έως την 21-03-2012 και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης από την 25-06-2013 έως την 25-01-2015, 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Μάιο του
2012,για τις πράξεις: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παράγραφος 1 Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4524/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Ποινικού Κώδικα, όπως ίσχυε µε
το άρθρο δεύτερο παράγραφος 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παράγραφο 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011 και γ)
της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ, στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου, εκ της οποίας η ζηµία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε
στο Δηµόσιο, είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (άρθρα
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση ββ', 263Α Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε άρθρα 1 παράγραφος 1 εδάφιο β' του
ν. 1608/1950). Επίσης, µεταξύ των εγγράφων που διαβιβάστηκαν, είναι και οι από 21.2.2017, 8.3.2017 και
13.4.2017. Αναφορές των Ανδρέα Λοβέρδου, Βασιλείου
Κεγκέρογλου και Εύης Χριστοφιλοπούλου, στις οποίες φέρεται να καταγγέλλεται η τέλεση της πράξης της µη τιµολόγησης φαρµάκων και της αύξησης της ετήσιας φαρµακευτικής δαπάνης για το έτος 2015 από τον τότε διατελέσαντα Υπουργό Υγείας για την υπό στοιχείο γ)ως άνω πράξη. τόµ.
Ζ', σ. 4799.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8-2-2018, ποινική δικογραφία που αφορά
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας Παναγιώτη (Πάνο) Καµµένο.
τόµ. Ζ', σ. 5024.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 12/2/2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας

και Ναυτιλίας καθώς και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ιωάννη
Στουρνάρα. τόµ. Ζ', σ. 5064.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. Η', σ. 5094.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Μηταράκη. τόµ. Η', σ. 5116.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ. Αθανασίου. τόµ. Η', σ. 5248, 5249, 5269, 5270.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Δ. Παπαγγελόπουλου. τόµ. Η', σ. 5269,
5270, 5271.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5307, 5308.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 20-2-2018: ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο. τόµ. Η', σ. 5405.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. Η', σ. 5514.
Ανακοινώνεται ότι µε το 20/27-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35/27-2-2018 (τ. Α'), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Δήµος Παπαδηµητρίου του Βασιλείου από τη θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. Η', σ. 5601-5602.
Ανακοινώνεται ότι µε το 19/26-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32/26-2-2018 (τ. Α'), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Ουρανία Αντωνοπούλου του Αντωνίου από τη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της. τόµ.
Η', σ. 5603.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,
µε την οποία δηλώνει ότι η Ανεξάρτητη Βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης κ. Αικατερίνη Μάρκου προσχωρεί και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Η', σ. 5614-5615.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 27-022018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό
Αλέξιο Τσίπρα, στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης
Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο και στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5651.
Ανακοινώνεται ότι: α) Mε το 21/28-02-2018 Προεδρικό
Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/28-02-2018 (τ.
Α') έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι κ.κ.
Ιωάννης Μουζάλας του Ευστρατίου από τη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δηµήτριος Βίτσας του
Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους και
β) Με το 22/28-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ µε αριθµό 37/28-2-2018 διορίστηκαν: οι
κ.κ. Ιωάννης Δραγασάκης του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης. στη θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτριος Βίτσας του Αθανασίου στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Φώτιος-Φανούριος
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Κουβέλης του Ευαγγέλου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας, Μερόπη Τζούφη του Στεφάνου
στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Αθανάσιος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου στη
θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κωνσταντίνος Στρατής
του Νικολάου στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Η', σ. 5687-5689.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Ξυδάκη και Α. Λοβέρδου. τόµ. Η', σ. 5705.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Συντυχάκη και Μ. Γεωργιάδη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
5740.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 1η Μαρτίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή. τόµ. Η', σ. 5741.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Θεοχαρόπουλου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 5792.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 06.03.2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. Η', σ. 5802.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. Θ', σ. 5884.
Ανακοινώνεται οι σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κουντουρά, Ν. Τόσκα, Π. Καµµένου, Σ. Κοντονή, Γ. Κατρούγκαλου και Δ. Βίτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στη µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5908-5914.
Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από το Προεδρείο οι
υπ' αριθµ.1198, 1199,1196 και 1195 επιστολές της 8-32018, του κ. Ιωάννη Μανιάτη, της κυρίας Παρασκευής
(Εύη) Χριστοφιλοπούλου, του κ. Γεωργίου Βαγιωνά και του
κ. Μάρκου Μπόλαρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυ-

ριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5915-5918.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Κωνσταντινόπουλου και Η. Παναγιώταρου. τόµ. Θ', σ.
5994, 5995, 5996.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 5996.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων
α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του άρθρου 77 και
του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6061-6071.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου
και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’
του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση
των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις
περιπτώσεις δ’ και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισµού της Βουλής τόµ. Θ', σ. 6061-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής.
τόµ. Θ', σ. 6070-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου
και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτω-
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σης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του
άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 60706071.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8
παράγραφος 1, περίπτωση α' του Κώδικα Δεοντολογίας
των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνδυασµό µε
το άρθρο 80, παράγραφοι 2 και 3 και του Κανονισµού της
Βουλής, επιβάλλεται αυτοδικαίως για την πρώτη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου της µηνιαίας αποζηµίωσης του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη και για τη δεύτερη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου των µηνιαίων αποζηµιώσεων
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή», κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των
Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Θ', σ. 6071.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου και Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ', σ. 6071-6090.
Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των αιτήσεων
άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και
Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ', σ. 6072-6089.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις
26/3/2018 ποινική δικογραφία που αφορά στους αρµόδιους Υπουργούς για την άσκηση εποπτείας στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης κατά την τελευταία εικοσαετία και δη τους: Δηµήτριο Ρέππα, από 25/9/1996 έως την 20/3/2000, Ανάργυρο Φατούρο από 20/3/2000 έως 13/4/2000, Δηµήτριο Ρέππα από 13/4/2000 έως 24/10/2001, Χρήστο Πρωτόπαπα από 24/10/2001 έως 13/2/2004, Γεώργιο Ρωµαίο από
13/2/2004 έως 10/3/2004, Θεόδωρο Ρουσόπουλο από
29/3/2004 και από 26/5/2004 έως 24/8/2007, Ξενοφώντα Ροδόλφο Μορώνη από 24/8/2007 έως 19/9/2007, Θεόδωρο Ρουσόπουλο από 25/9/2007 έως 24/10/2008, Προκόπιο
Παυλόπουλο από 24/10/2008 έως 4/2/2009, Κωνσταντίνο
Γκιουλέκα από 4/2/2009 έως 11/9/2009, Σπυρίδωνα Φλογαΐτη από 11/9/2009 έως 7/10/2009, Ιωάννη Ραγκούση από 7/10/2009 έως 2/11/2010, Παύλο Γερουλάνο από
5/11/2009 έως 28/9/2010, Γεώργιο Πεταλωτή από
2/11/2010 έως 17/6/2011, Ιωάννη Ραγκούση από 17-62011 έως 27-6-2011, Παύλο Γερουλάνο από 28-9-2010 έως 11-8-2011, Γεώργιο Παπανδρέου από 27-6-2011 έως
11-7-2011, Ηλία Μόσιαλο από 11-7-2011 έως 11-112011, Λουκά Παπαδήµα από 11-11-2011 έως 8-12-2011,
Παντελεήµονα Καψή από 8-12-2011 έως 17-5-2012, Αντώνιο Αργυρό από 18-5-2012 έως 21-6-2012, Δηµήτριο
Σταµάτη από 28-6-2012 έως 11-7-2012, Συµεών Κεδίκογλου από 11-7-2012 έως 10-6-2014, Παντελεήµονα Καψή
από 2-7-2013 έως 17-4-2014, Σοφία Βούλτεψη από 20-62014 έως 27-1-2015, Νικόλαο Παππά από 30-1-2015 έως
28-8-2015, Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο από 30-8-2015
έως 23-9-2015, Νικόλαο Παππά από 29-9-2015 έως 5-112016 και από 5-11-2016 έως και σήµερα. τόµ. Θ', σ. 6380.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 11 Απριλίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Χαράλαµπο Αθανασίου και τον πρώην Υπουργό Υγείας Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. Ι', σ. 6690.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, στις
13-3-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Βουλευτή
και Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ.
Ι', σ. 6855.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 20/4/2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά. τόµ. Ι', σ. 6891.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Σ. Φάµελλου. τόµ. Ι', σ. 6944, 6945.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και παραµένει Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Ι', σ. 7067-7068.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. ΙΑ', σ. 7847.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΑ', σ. 7849.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικολάου Νικολόπουλου και Νικήτα Κακλαµάνη. τόµ.
ΙΒ', σ. 8075.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ', σ. 8077-8087.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 25-05-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΒ', σ. 8105.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Κακλαµάνη και Α. Πιτσιόρλα. τόµ. ΙΒ', σ. 8125.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Παπαθεοδώρου. τόµ. ΙΒ', σ. 8269.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 01/06/2018: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρώην Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Σηµίτη και στον πρώην Υπουργό Οικονοµίας, Γιάννη Παπαντωνίου και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνιο Σαµαρά, στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών,
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Γκίκα Χαρδούβελη, Ιωάννη
Στουρνάρα, Ιωάννη Βαρουφάκη και στον νυν Υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. τόµ. ΙΒ', σ. 8285.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΓ', σ. 8788, 9093.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 12 Ιουνίου του 2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη. τόµ. ΙΓ', σ. 8865.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Δουζίνα και Κ. Κατσαφάδου. τόµ. ΙΓ', σ. 9058.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Κοτζιά και Θ. Μπακογιάννη. τόµ. ΙΓ', σ. 9070, 9071.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Θ. Μπακογιαννη. τόµ. ΙΓ', σ.
9072.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9075-9076.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Καραγιαννίδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9079.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Αναγνωστοπούλου και Α. Λοβέρδου. τόµ. ΙΓ', σ. 9090,
9091.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κι.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Σκουρλέτη. τόµ. ΙΓ', σ. 9094.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9103.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Πολάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9136.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βορίδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9149.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Λαζαρίδη και Σ. Αναστασιάδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9200.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Μανιάτη. τόµ. ΙΓ', σ. 9225.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνει
ότι ο Βουλευτής Καµµένος Δηµήτριος του Κωνσταντίνου,
δεν ανήκει από σήµερα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα "Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία". τόµ. ΙΓ', σ. 9241-9242.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 15-062018: Ποινική δικογραφία που αφορά στους Πρώην Πρωθυπουργούς Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήµο
και στους Πρώην Υπουργούς Οικονοµικών Γιάννη Βαρουφάκη, Γιάννη Στουρνάρα και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου,
ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννη Μουζάλα. τόµ. ΙΓ', σ. 9245.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. ΙΓ', σ. 9296.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Δαβάκη και Φ. Κουβέλη. τόµ. ΙΓ', σ. 9301, 9302.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/

2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
19.6.2018: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και β) Ποινική δικογραφία που
αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη.
τόµ. ΙΓ', σ. 9304.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Βουλευτή κ. Γεωργίου Λαζαρίδη,
µε την οποία δηλώνει την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την παραµονή του ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΓ', σ. 93929394.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 27-62018, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως Υπουργό
Υγείας κ. Μάκη Βορίδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9411.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, την 16-2018, ποινική Δικογραφία που αφορά στη Βουλευτή και
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα Γεροβασίλη. τόµ. ΙΔ', σ. 9566.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ. κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ιωάννη
Στέφου και Ευάγγελου- Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ.
9640-9647.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ιωάννη Στέφου και Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 9641-9647.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 6-7-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στους: 1.
Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργό Οικονοµικών, 2. Γεώργιο Μαυραγάνη, πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών, 3.
Ιωάννη Βρούτση, πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, 4. Ιωάννη Μιχελάκη, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και 5. Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΔ', σ. 9717.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κ. Μητσοτάκη, µε την οποία δηλώνει ότι ο ανεξάρτητος
Βουλευτής Λάρισας κ. Γεώργιος Κατσιαντώνης, προσχωρεί
και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΔ', σ. 9746-9747.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΔ', σ. 9917, 9918.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Α.
Χριστοδουλοπούλου. τόµ. ΙΔ', σ. 9944, 9945.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, την
20.7.2018: Δύο (2) ποινικές δικογραφίες που αφορούν
στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ.
Παύλο Πολάκη, ποινική δικογραφία που αφορά στους
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πρώην Υπουργούς κ.κ.: α) Μιχάλη Λιάπη, β) Κωστή Χατζηδάκη, γ) Ευριπίδη Στυλιανίδη, δ) Δηµήτρη Ρέππα, ε) Γιώργο Αλογοσκούφη, στ) στον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα και στις 24-7-2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς κατά τα έτη 2013 έως τον Μάιο
του 2015: α) Οικονοµικών, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, γ) Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΕ', σ. 89.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 25η Ιουλίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά τους
τέως και νυν Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τον κ. Νικόλαο Φίλη και τον κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, και τους τέως και νυν Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τον κ. Νικόλαο
Παρασκευόπουλο και τον κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΕ', σ.
210.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Ι. Στέφου. τόµ. ΙΕ', σ. 274, 275.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Στέφου και Ι. Αϊβατίδη. τόµ. ΙΕ', σ. 319.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ανακοινώνει ότι, µε το 73/3-8-2018 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143/3-8-2018 (τ.
Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Νικόλαος
Τόσκας του Στεφάνου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. ΙΕ', σ. 457.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει: α) την 7-8-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, β) Την 8-8-2018: Ποινική δικογραφία στους Πρωθυπουργούς από το έτος 2008 ως και το έτος 2016, Κωνσταντίνο Καραµανλή, Γεώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο, Παναγιώτη Πικραµένο, Αντώνη Σαµαρά, Αλέξη Τσίπρα, Βασιλική Θάνου και στους Υπουργούς Οικονοµικών
από το έτος 2008 έως και το έτος 2016, Γεώργιο Αλογοσκούφη, Γιάννη Παπαθανασίου, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Βενιζέλο, Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Ζανιά,
Γιάννη Στουρνάρα, Γκίκα Χαρδούβελη, Γιάνη Βαρουφάκη
και Ευκλείδη Τσακαλώτο και γ) την 29-8-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών αρµόδιο για θέµατα Προστασίας του Πολίτη
Νικόλαο Τόσκα, και στον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, και ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Γεώργιο Βουλγαράκη. τόµ. ΙΕ', σ. 465.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 21-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ποινική δικογραφία που αφορά στους: α) Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό και β) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Υπουργούς: α)
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, Γιάννο Παπαντωνίου, β) Υπουργό Ανάπτυξης, Νικόλαο Χριστοδουλάκη και γ) Υφυ-

πουργό Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Καλαφάτη. τόµ. ΙΣΤ', σ.
814.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Βουλευτή κ. Α. Φωκά, µε την οποία
δηλώνει την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 833-834.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Φωτήλα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 878, 879.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει,
την 27-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εξωτερικών, Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υφυπουργό Οικονοµίας,
Χρήστο Πάχτα, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη και ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κώστα Γαβρόγλου. τόµ. ΙΣΤ', σ.
961.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο και τα συνοδεύοντα αυτόν µέλη της
Διαρκούς Ιερά Συνόδου. τόµ. Α', σ. 3.
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής, για τη
Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Περιόδου, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 8
του Κανονισµού της Βουλής, όπως τροποποιήθηκαν µε το
ΦΕΚ 92Α/26-6-2017. τόµ. Α', σ. 5-34.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την
τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, για τη Γ' Σύνοδο
της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-8.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, και για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της
Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης και Γεώργιος
Ψυχογιός, από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα η κ. Χαρά Κεφαλίδου. τόµ.
Α', σ. 8.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων καταθέτει την έκθεσή της. τόµ. Α', σ. 600.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε
τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την
οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρί-
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µηνη παράταση της λειτουργίας της, µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ.
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της την 21η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση
της λειτουργίας της µέχρι την 21η Ιανουαρίου 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 24 Οκτωβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά
τον Υπουργό Υγεία κ. Ανδρέα Ξανθό και ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Β', σ. 916.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
θεοµηνίας που έπληξε τη Δ. Αττική. τόµ. Γ', σ. 2017.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της εξέγερσης της 17ης Νοέµβρη του 1973, αλλά και όλων των
θυµάτων του αντιδικτατορικού αγώνα του ελληνικού λαού,
των εργαζοµένων και της νεολαίας. τόµ. Γ', σ. 2026.
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ', σ. 20272036, 2041.
Ανακοινώνεται ότι, µε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης, ώστε να καταβληθεί από τα διαθέσιµα της Βουλής
ποσό 1 εκατοµµυρίου ευρώ υπέρ των πληµµυροπαθών της
δυτικής Αττικής. τόµ. Γ', σ. 2051.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και,
όπως έχει αποφασίσει ο ΟΗΕ, για την επέτειο καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών, θα φωταγωγηθεί η Βουλή
σε χρώµα πορτοκαλί. τόµ. Δ', σ. 2230.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β' ΦΕΚ 51 Α', 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3001-3003.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 14929/9167, από 15 Δεκεµβρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τίτλο: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής», µε την οποία συγκροτούνται: α) η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, β) η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Ε', σ. 3221-3228.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, µέχρι την 30η Απριλίου 2018, που έχει συσταθεί στις
22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής

έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας
κατά τα έτη 1997-2014, µέχρι την 20η Απριλίου 2018, που
έχει συσταθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του Κανονισµού
της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει
ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 21η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1290/893, από 25 Ιανουαρίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές
Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για
τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ζ', σ.
4445-4447.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 1346/923, από 26 Ιανουαρίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας, Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών
Εγκλεισµού Κρατουµένων και Παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, για τη Γ' Σύνολο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ζ', σ. 4566-4575.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1361/933 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του κράτους», τόµ. Ζ', σ. 4578, 4579-4580.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1362/934 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων
και Συµβάσεων», και τόµ. Ζ', σ. 4578, 4581-4582.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1363/935 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ζ', σ. 4578, 45834584.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώµατος. τόµ. Ζ', σ. 4594.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής εις µνήµη των αντρών που έπεσαν στο καθήκον για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, στα Ίµια. τόµ. Ζ', σ. 4718.
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, σύµφωνα µε τα άρθρα 51 και 153 παρ. 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη
Βουλή κατ' εφαρµογήν του άρθρου 86 παρ. 2 εδ. β' του Συντάγµατος. τόµ. Ζ', σ. 4799.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2742/1984/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτούνται οι προβλεπόµενες από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών πόρων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασία Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων Με Αναπη-
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ρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5153-5157.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2743/1985/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την Καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης των Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5171-5173.
Ανακοινώνεται ότι o Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος Δηµήτριος µε την υπ' αριθµόν 849/16-2-2018 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, ενηµερώνει ότι δεν εµφανιστεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
και υπέβαλε το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 877/20-2-2018
έγγραφο υπόµνηµα, το οποίο καταχωρίζεται τα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης. τόµ. Η', σ. 5178-5238.
Ανακοινώνονται: α) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 2724/1978
από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: "Σύσταση και συγκρότηση της
Υποεπιτροπής για την µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και β) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου
2725/1979 από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα: "Το χρέος και η αποµείωσή του"» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. Η', σ. 5263-5267.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η υπ' αριθµ. 776/12-2-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)

Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5399.
Έγκριση (κατά πλειοψηφία) της πρότασης, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη και η προθεσµία για την
ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και υποβολή του
πορίσµατός της και του αποδεικτικού υλικού της να είναι σε
ένα µήνα από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ. Η', σ.
5399.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 21 Φεβρουαρίου
2018 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε εικοσιεναµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά
το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τους κ.κ. 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη, για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα. τόµ. Η', σ. 56175619.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1008 από 27-2-2018 πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων
και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015,
2016. τόµ. Η', σ. 5637-5648.
Ανακοινώνεται εκδήλωση που πραγµατοποιείται στο Εντευκτήριο των Βουλευτών, προς τιµή των πρωταθλητριών
της Εθνικής Οµάδας Γυναικών στο σκάκι, µε αφορµή τον εορτασµό της Διεθνούς Ηµέρας Γυναικών. τόµ. Θ', σ. 5836.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, απορρίπτεται η υπ' αριθµόν 1008/27-02-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του
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Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ'
του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1
παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη
2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5919.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων
α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του άρθρου 77 και
του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6061-6071.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου
και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’
του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση
των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις
περιπτώσεις δ’ και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισµού της Βουλής τόµ. Θ', σ. 6061-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής.
τόµ. Θ', σ. 6070-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου
και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του
άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 60706071.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8
παράγραφος 1, περίπτωση α' του Κώδικα Δεοντολογίας

των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνδυασµό µε
το άρθρο 80, παράγραφοι 2 και 3 και του Κανονισµού της
Βουλής, επιβάλλεται αυτοδικαίως για την πρώτη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου της µηνιαίας αποζηµίωσης του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη και για τη δεύτερη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου των µηνιαίων αποζηµιώσεων
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή», κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των
Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Θ', σ. 6071.
Έγκριση του Σώµατος για παράταση της υποβολής του
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε την
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, που λήφθηκε κατά
τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά µε την
υπόθεση NOVARTIS», µέχρι την 28η Απριλίου 2018. τόµ.
Θ', σ. 6383-6384.
Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που
έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ. του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 20η Ιουνίου 2018. τόµ. Ι', σ.
6828.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, κατά την
οποία θα παραστεί και θα απευθυνθεί προς το Σώµα ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude
Juncker. τόµ. Ι', σ. 7029-7033.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει
συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45
του Κανονισµού της Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής
της την 30η Απριλίου 2018, µέχρι το τέλος των εργασιών
της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Ι', σ. 7069.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύµφωνα µε
την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά µε
την υπόθεση NOVARTIS» καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ.
Ι', σ. 7073-7166.
Απότιση φόρου τιµής της Βουλής των Ελλήνων στην επέτειο της αντιφασιστικής νίκης των λαών στην Ευρώπη µε τη
λήξη του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. τόµ. ΙΑ', σ. 7395.
Απότιση φόρου τιµής της Βουλής των Ελλήνων στη µνήµη του Βουλευτή Γιώργου Τσαρουχά που µέσα στη διάρκεια της δικτατορίας, µε βασανιστήρια, βρήκε φρικτό τέλος.
τόµ. ΙΑ', σ. 7395.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΑ', σ. 7758.
Λήψη απόφασης, κατόπιν της υπ’ αρ. 19/2-4-2018 εισήγησης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των άρθρων 77 έως 81 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΒ', σ. 8074-8075.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως για τη λήψη απόφασης, κατόπιν της υπ’ αρ. 19/2-4-2018 εισήγησης της Ειδικής Μόνιµης
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας των
µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των άρθρων 77 έως 81 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΒ', σ. 8075.
Κατάθεση από τον κ. Κ. Σκανδαλίδη, επιστολής του κ.
Γιάννη Παπακωνσταντίνου - Γενικού Διευθυντή του ΠΑΣΟΚ κατά το έτος 2007 - σχετικά µε την δηµοσίευση αθω-
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ωτικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών. τόµ. ΙΒ', σ. 86098611.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 899/21/02/2018 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, κυρίας Φωτεινής Γεννηµατά, µε την οποία προτάθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η
σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έγινε δεκτή από τη Διάσκεψη των Προέδρων (µε
την επιφύλαξη του ΚΚΕ). τόµ. ΙΒ', σ. 8651-8654.
Έγκριση του Σώµατος, για την προθεσµία υποβολής της
εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έως το τέλος της τρέχουσας Περιόδου. τόµ. ΙΒ',
σ. 8651.
Έκφραση συλλυπητηρίων από τον Αντιπρόεδρο κ. Νικήτα Κακλαµάνη, εκ µέρους όλων των πτερυγών της Βουλής,
στις οικογένειες της Βιργινίας Τσουδερού και το Παύλου
Γιαννακόπουλου τόµ. ΙΒ', σ. 8659.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που έχει συσταθεί, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 20η Ιουνίου 2018,
µέχρι την 23η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΓ', σ. 8884-8885.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας υπέβαλαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 84 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 142
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 8979-8984.
Συζήτηση και ψήφιση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 8987-9035,
9037-9153, 9155-9240.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για
στέρηση του δικαιώµατος συµµετοχής στη συζήτηση επί της
πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΓ', σ. 9054.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πρόταση δυσπιστίας
των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά της Κυβέρνησης απορρίπτεται. τόµ. ΙΓ', σ. 9241.
Ανακοινώνεται ότι µε την, από 29 Ιουνίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, (υπ' αρ.
πρωτ. 8650/5548/29-6-2018), συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το φάρµακο. τόµ. ΙΔ', σ.
9508-9510.
Ανακοινώνεται η δήλωση παραίτησης του Ανεξάρτητου
Βουλευτή Β' Πειραιώς κ. Δ. Καµµένου, από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, την οποία απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση. τόµ. ΙΔ', σ. 97159716.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει

συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής
της µέχρι το τέλος των εργασιών της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΔ', σ. 9719.
Εκλογή του Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
τόµ. ΙΔ', σ. 9833-9851.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, ο κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις εκλέγεται ως Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΔ',
σ. 9851.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β'
(ΦΕΚ 51 Α' / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α' / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ' Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α' /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ', σ. 10195-10204, 10207, 10214.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµόν 9441/5999/16-72018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, συγκροτήθηκε το προβλεπόµενο από τα άρθρα 71
του Συντάγµατος και 29 του Κανονισµού της Βουλής Τµήµα
Διακοπής των Εργασιών της Βουλής. τόµ. ΙΕ', σ. 1-15.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµόν 9366/5943/13-72018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο
31 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του
Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις
διαδοχικές συνθέσεις αυτού, Α', Β' και Γ' ως ακολούθως:
α. Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β. Διαρκής
Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ.
Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ. Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε. Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ.
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. ΙΕ', σ. 1,
16-34.
Έκφραση εκ µέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και
του Προέδρου του, κ. Νίκου Βούτση, της οδύνης και της
βαθιάς θλίψης για την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε την
Αττική. τόµ. ΙΕ', σ. 85.
Αναφορά στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ', σ. 109, 110, 111, 112, 113.
Έγκριση από το Τµήµα της πρότασης της Διάσκεψης των
Προέδρων επί των µέτρων και των πρωτοβουλιών που θα
ληφθούν εκ µέρους και της Βουλής, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για αλληλεγγύη στους παθόντες της
πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ', σ. 113.
BULLING
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ανάγκη αντιµετώπισης του φαινοµένου του bulling». τόµ. ΙΕ', σ. 87.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Ύποπτες "καινοτοµίες"
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». τόµ. ΙΒ', σ.
8232.
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ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η κατακόρυφη
πτώση της τιµής του πρόβειου γάλακτος και ο πραγµατικός
κίνδυνος για τη φέτα». τόµ. ΣΤ', σ. 3591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των γαλακτοκοµικών προϊόντων». τόµ. Θ', σ. 6116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εκτεταµένη νοθεία και παράνοµες ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκοµικά προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το µέλλον των Ελλήνων
κτηνοτρόφων και τυροκόµων». τόµ. Θ', σ. 6118.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των γαλακτοκοµικών προϊόντων». τόµ. Θ', σ. 6116.
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη ενεργειών προώθησης
για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΙΑ', σ. 7775.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της
νεολαίας και την προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4561, ΦΕΚ: 167 A'/13.09.2018).
τόµ. ΙΓ', σ. 8834, τόµ. ΙΣΤ', σ. 513-516.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. τόµ. Ζ', σ. 4425.
ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Συνεχή κρούσµατα βίας
στα γήπεδα του ελληνικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου».
τόµ. ΙΔ', σ. 9653.
ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανάγκη εξορθολογισµού του αριθµού
και του ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων φόρου
κληρονοµιάς, δωρεών και γονικών παροχών». τόµ. Ζ', σ.
5062.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η επιλογή του πολιτικού υφιστάµενου
του κ. Τσακαλώτου ως κριτή του προϋπολογισµού του».
τόµ. Θ', σ. 6375.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4531,
ΦΕΚ: 62 A' / 05.04.2018). τόµ. Η', σ. 5760, τόµ. Θ', σ.
6399-6472.
Δ
ΔΑΚΟΣ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα βελτίωσης
του προγράµµατος δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων». τόµ. Η', σ. 5670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την προστασία από τον δάκο της ελαιοπαραγωγής στη Λέσβο». τόµ. ΙΓ', σ. 9322.
ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Προβάλλει εκ νέου επείγουσα η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών
δανείων σε ελβετικό φράγκο». τόµ. Θ', σ. 6372.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Εισφορά του ν. 128/1975». τόµ. Β', σ.
1143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Εξαγγελίες του ΥΠΕΘΑ
για την εξαγορά των κόκκινων δανείων των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων µε χρήµατα του Δηµοσίου». τόµ. Ζ', σ.
4790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Ανάγκη επέκτασης της ισχύος θετικής δικαστικής απόφασης του νόµου για τα "υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα" που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του πρωτοφειλέτη και υπέρ των συνοφειλετών και
των εγγυητών του". τόµ. Ζ', σ. 5023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Εξαγορά κόκκινων δανείων από τους δανειολήπτες». τόµ. Η', σ. 5464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Προβάλλει εκ νέου επείγουσα η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών
δανείων σε ελβετικό φράγκο». τόµ. Θ', σ. 6372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεισφορά του Δηµοσίου στην κάλυψη µέρους της οφειλής φυσικών προσώπων
δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και την ανάγκη επέκτασης της συνεισφοράς και στους εγγυητές. τόµ. Ι', σ. 7061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
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µε θέµα: «Προβλήµατα τρίτεκνων δανειοληπτών του ΟΕΚ».
τόµ. ΙΑ', σ. 7480.

της µέχρι το τέλος των εργασιών της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΔ', σ. 9719.

ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε κόµµατα;» τόµ. Θ', σ. 5958.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εξωδικαστικός
µηχανισµός ρύθµισης οφειλών αγροτών από δάνεια της
πρώην Αγροτικής Τράπεζας». τόµ. ΙΔ', σ. 9478.

ΔΗΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις µαζικές διακοπές
ρεύµατος σε λαϊκά νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις στον
Δήµο Καρύστου. τόµ. Β', σ. 1295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για δυο ακίνητα στον Δήµο Δράµας.
τόµ. ΣΤ', σ. 3593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη καθαρισµού και αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό Γιόφυρο και τα ρέµατα της περιοχής Ξηροποτάµου - Άη Γιάννη Χωστού - Μαλάδων Φοινικιάς του Δήµου Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απόδοση παραλιακού µετώπου Ελευσίνας στους πολίτες της πόλης». τόµ.
Ζ', σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιµες και
νευραλγικές υπηρεσίες του Δήµου Ικαρίας». τόµ. Ι', σ.
7012.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Διαγραφή προστίµων από τις επιτροπές εκλογικών δαπανών ΟΤΑ». τόµ. ΙΕ', σ. 50.
ΔΑΣΑΡΧΕΣ-ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό στο Δασαρχείο Αµφιλοχίας. τόµ. Ε', σ. 2971.
ΔΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανάγκη εισαγωγής
σύγχρονου ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου για τα
µέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης αγροδασικών πυρκαγιών». τόµ. Γ', σ. 1940.
ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό στο Δασαρχείο Αµφιλοχίας. τόµ. Ε', σ. 2971.
ΔΕΝΤΡΑ-ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη εκσυγχρονισµού νοµοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό».
τόµ. Θ', σ. 6043.
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το δηµογραφικό πρόβληµα
της χώρας. τόµ. Β', σ. 783.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε
τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την
οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της, µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, µέχρι την 30η Απριλίου 2018, που έχει συσταθεί στις
22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής
έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει
συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής

ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Να επαναπροσληφθούν οι αυθαίρετα απολυµένες σχολικές καθαρίστριες στον Δήµο Ζίτσας του
Νοµού Ιωαννίνων». τόµ. Β', σ. 775.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Παραχώρηση αγροκτήµατος στη Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης». τόµ. Α', σ.
504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ερηµώνει το
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε ευθύνη του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου». τόµ. Δ', σ. 2339.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Ατελή και αποσπασµατικά τα αποτελέσµατα της Κυβέρνησης για τα Ψηφιακά Οργανογράµµατα». τόµ. ΣΤ', σ. 3832.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». (Επερωτώντες: Τριάντα επτά
(37) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ). τόµ. ΙΔ', σ. 94979523.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί
την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας Διοίκησης". (Επερωτώντες: Τριάντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 941-961.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
(Δ.Ε.Η.)
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: α) "Το έρ-
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γο προσέλκυσης επισκεπτών στη Λίµνη Λάδωνα ύψους
1.289.618 ευρώ, το έργο βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς - Μυγδαλιά ύψους 500.000 ευρώ αναµένουν να προκηρυχθούν" και β) "Χρηµατοδότηση από τη
ΔΕΗ Α.Ε. του έργου βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά-Γεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους 500.000 ευρώ". τόµ. Ζ', σ.
5017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ταλαιπωρία και επιβάρυνση των καταναλωτών από
την καθυστέρηση απόδοσης χρηµατικών ποσών που έχουν
καταβάλει στα ΕΛΤΑ για εξόφληση λογαριασµών της ΔΕΗ».
τόµ. ΙΒ', σ. 8626.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία νέων υπηρεσιών δηµοσίων έργων - αποδυνάµωση του Οδικού Άξονα
Κρήτης (ΟΑΚ) - σε τέλµα τα δηµόσια έργα στην Κρήτη».
τόµ. Β', σ. 984.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη καθαρισµού και αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό Γιόφυρο και τα ρέµατα της περιοχής Ξηροποτάµου - Άη Γιάννη Χωστού - Μαλάδων Φοινικιάς του Δήµου Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4721.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανατροπή φορτηγού
στη Χαλκιδική». τόµ. ΙΑ', σ. 7515.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Αναδροµικές εισφορές δηµοσιογράφων µε παράλληλη απασχόληση». τόµ. Β', σ. 780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ανάγκη επαναφοράς του µειωµένου ταχυδροµικού
τέλους για τα έντυπα των ιδιοκτητών-δηµοσιογράφων που
είναι ή µπορούν να είναι µέλη της ΕΔΙΠΤ». τόµ. Η', σ.
5174.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Η θέση της Ελλάδας αναφορικά µε τη
διαµόρφωση του νέου Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου της ΕΕ». τόµ. Ι', σ. 7008.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4549,
ΦΕΚ: 105 A' / 14.06.2018). τόµ. ΙΒ', σ. 8651, τόµ. ΙΓ', σ.
8755-8865, 8867-8936.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο σύνολο των Υπουργείων. τόµ. Ζ', σ. 4546.

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να διενεργηθεί άµεσα ο
σχετικός διαγωνισµός και να προχωρήσει επιτέλους η κατασκευή του κόµβου Αγ. Πελαγίας». τόµ. ΙΒ', σ. 8225.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Για τους επιτυχόντες στον διαγωνισµό 8µηνου για
τα δυο Νοσοκοµεία Λάρισας». τόµ. ΙΒ', σ. 8290.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». (Επερωτώντες: Τριάντα επτά
(37) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ). τόµ. ΙΔ', σ. 94979523.
ΔΙΑΘΗΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση συµβάσεων µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4558, ΦΕΚ: 140 Α' / 01.08.2018). τόµ.
ΙΕ', σ. 35, 109-129.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε
τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την
οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της, µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, µέχρι την 30η Απριλίου 2018, που έχει συσταθεί στις
22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής
έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει
συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45
του Κανονισµού της Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής
της την 30η Απριλίου 2018, µέχρι το τέλος των εργασιών
της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Ι', σ. 7069.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 899/21/02/2018 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, κυρίας Φωτεινής Γεννηµατά, µε την οποία προτάθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η
σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έγινε δεκτή από τη Διάσκεψη των Προέδρων (µε
την επιφύλαξη του ΚΚΕ). τόµ. ΙΒ', σ. 8651-8654.
Έγκριση του Σώµατος, για την προθεσµία υποβολής της
εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έως το τέλος της τρέχουσας Περιόδου. τόµ. ΙΒ',
σ. 8651.
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Ανακοινώνεται ότι µε την, από 29 Ιουνίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, (υπ' αρ.
πρωτ. 8650/5548/29-6-2018), συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το φάρµακο. τόµ. ΙΔ', σ.
9508-9510.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει
συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής
της µέχρι το τέλος των εργασιών της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΔ', σ. 9719.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις µαζικές διακοπές
ρεύµατος σε λαϊκά νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις στον
Δήµο Καρύστου. τόµ. Β', σ. 1295.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 14929/9167, από 15 Δεκεµβρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τίτλο: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής», µε την οποία συγκροτούνται: α) η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, β) η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Ε', σ. 3221-3228.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1361/933 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του κράτους», τόµ. Ζ', σ. 4578, 4579-4580.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1362/934 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων
και Συµβάσεων», και τόµ. Ζ', σ. 4578, 4581-4582.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1363/935 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ζ', σ. 4578, 45834584.
Ανακοινώνονται: α) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 2724/1978
από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: "Σύσταση και συγκρότηση της
Υποεπιτροπής για την µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και β) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου
2725/1979 από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα: "Το χρέος και η αποµείωσή του"» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. Η', σ. 5263-5267.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµόν 9366/5943/13-72018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο
31 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του

Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις
διαδοχικές συνθέσεις αυτού, Α', Β' και Γ' ως ακολούθως:
α. Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β. Διαρκής
Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ.
Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ. Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε. Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ.
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. ΙΕ', σ. 1,
16-34.
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών
Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4508, ΦΕΚ: 200 A' / 22.12.2017). τόµ. Δ', σ.
2664, τόµ. Ε', σ. 3477-3546.
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας». τόµ. Ι',
σ. 7016.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Διοχετεύεται το 30% της κρατικής διαφήµισης στην
Περιφέρεια;» τόµ. Ζ', σ. 4548.
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγχώνευση 1ου και 2ου Δηµοτικών Σχολείων Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ', σ. 4381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παραχώρηση των µη λειτουργούντων
σχολικών κτηρίων. τόµ. Θ', σ. 6046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Παύση εργασιών στο Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου». τόµ. Θ', σ. 6385.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ερηµώνει το
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε ευθύνη του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου». τόµ. Δ', σ. 2339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μόνο 350 ευρώ παίρνουν οι πέντε χιλιάδες υποψήφιοι διδάκτορες της χώρας. Τους αντιµετωπίζουµε ως επιχειρηµατίες;» τόµ. Ι', σ. 6669.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4490, ΦΕΚ: 150 A'/11.10.2017).
τόµ. Α', σ. 37-56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4500, ΦΕΚ: 177
Α' / 22.11.2017). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Γ', σ. 1315-1320.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την εφαρµογή του
νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης Λογαριασµών της
Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συµφωνίας Αρµοδίων
Αρχών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4493, ΦΕΚ: 164 A' / 31.10.2017).
τόµ. Α', σ. 316, τόµ. Β', σ. 986-991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού,
αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ' αυτήν Παραρτηµάτων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4518, ΦΕΚ:
23 A' / 13.02.2018). τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 43884397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4510, ΦΕΚ: 203 A' /
27.12.2017). τόµ. Ε', σ. 3457-3460.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου
που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των
υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4515, ΦΕΚ: 18 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4605
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4516, ΦΕΚ: 19 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4604, 4664-4665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4534, ΦΕΚ: 77 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ. 6071,
τόµ. Ι', σ. 6830-6838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4535, ΦΕΚ: 78 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ.
6376, τόµ. Ι', σ. 6702-6720.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δη-

µοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας
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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου
των Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE), όσον
αφορά στη χρηµατοδότηση του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της
Διακοίνωσης Ένταξης όσον αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4536, ΦΕΚ: 79 A' / 30.04.2018).
τόµ. Θ', σ. 6376, τόµ. Ι', σ. 6702-6719, 6734.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4543,
ΦΕΚ: 96 A' / 06.06.2018). τόµ. Θ', σ. 6377, τόµ. ΙΑ', σ.
7628-7633, 7741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4544, ΦΕΚ: 97 A' / 06.06.2018).
τόµ. Ι', σ. 6613, τόµ. ΙΑ', σ. 7628-7633.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών
Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4550, ΦΕΚ: 108 A' / 20.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ.
ΙΓ', σ. 9294-9314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ',
σ. 7439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ως Κέ-
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ντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO". (Κατάθεση-Συζήτηση -Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4545, ΦΕΚ: 99 Α' /
08.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ. ΙΒ', σ. 8152-8154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου
της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4542,
ΦΕΚ: 95 A' / 01.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 8015, τόµ. ΙΒ', σ.
8167-8184.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της
νεολαίας και την προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4561, ΦΕΚ: 167 A'/13.09.2018).
τόµ. ΙΓ', σ. 8834, τόµ. ΙΣΤ', σ. 513-516.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε
τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4552, ΦΕΚ: 118 Α' / 06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ.
8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9575, 9618.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4553, ΦΕΚ: 119 Α' /
06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9576.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ' αριθµ. 15 το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: .4556, ΦΕΚ: 137 Α' / 25.07.2018). τόµ. ΙΔ', σ.
9721, τόµ. ΙΕ', σ. 53-56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο,
που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε µε το ν. 2540/1997 (Α' 249)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4562, ΦΕΚ: 168 A'/17.09.2018).
τόµ. ΙΕ', σ. 461, 462-465.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρω-

ση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις
10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ
του 1987, που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988 (Α' 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4560,
ΦΕΚ: 165 A'/11.09.2018). τόµ. ΙΕ', σ. 461, 462-465, 477.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµόν 16 στη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ)
Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συµµόρφωση µε την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002 κατά το µέρος που τροποποιήθηκε µε την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, IV) Άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ', σ. 461.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) για τη διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισµό στο Δρόµο του Μεταξιού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
809.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ (ΔΟΓ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4510, ΦΕΚ: 203 A' /
27.12.2017). τόµ. Ε', σ. 3457-3460.
ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4491, ΦΕΚ: 152 Α' / 13.10.2017). τόµ.
Α', σ. 317-399, 401-478.
ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Αρχή Συνεπιµέλειας Τέκνων - Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναµόρφωση του Οικογενειακού
Δικαίου». τόµ. Ι', σ. 7290.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Οι νόµοι δεν ισχύουν για τους δικαστές; Έχουν δικούς
τους νόµους;» τόµ. Γ', σ. 1950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Δύο µέτρα και δύο σταθµά;» τόµ. Ι', σ. 7289.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής
της». (Επερωτώντες: Δεκαεννέα Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. ΙΒ', σ. 8258.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4491, ΦΕΚ: 152 Α' / 13.10.2017). τόµ.
Α', σ. 317-399, 401-478.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Οι νόµοι δεν ισχύουν για τους δικαστές; Έχουν δικούς
τους νόµους;» τόµ. Γ', σ. 1950.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: α) "Φυλακές Νικηφόρου Δράµας και
Στελέχωσή τους: Ψέµα στο Ψέµα;" και β) " Ίδρυση τµήµατος µεταγωγών και δικαστηρίων Δράµας και στελέχωσή του
µε το αναγκαίο προσωπικό. Στελέχωση µε το αναγκαίο
προσωπικό του καταστήµατος κράτησης Δράµας". τόµ. Ι', σ.
6665.
ΔΙΚΤΥΟ "NATURA"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διοργάνωση αγώνων
ταχύτητας σε περιοχή "NATURA"». τόµ. ΙΒ', σ. 8253.
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Προδιαγραφές
ρυµουλκών που αξιώνουν τα ΕΛΠΕ προκειµένου να αποδεχθούν την προσφορά των υπηρεσιών τους στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στην Πάχη, την Ελευσίνα
και τον Ασπρόπυργο». τόµ. Η', σ. 5746.
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4495,
ΦΕΚ: 167 A' / 03.11.2017). τόµ. Α', σ. 607-652, τόµ. Β', σ.
653-702.
ΔΟΜΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4495,
ΦΕΚ: 167 A' / 03.11.2017). τόµ. Α', σ. 607-652, τόµ. Β', σ.
653-702.
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού
Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής
ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός
συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας
και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ

ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4506, ΦΕΚ: 191 A' /
12.12.2017). τόµ. Δ', σ. 2135, 2695-2737.
ΔΩΡΕΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α.
"ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4517, ΦΕΚ: 22 Α' / 08.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 4303,
τόµ. Ζ', σ. 4733-4758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανάγκη εξορθολογισµού του αριθµού
και του ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων φόρου
κληρονοµιάς, δωρεών και γονικών παροχών». τόµ. Ζ', σ.
5062.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
.4564, ΦΕΚ: 170 A'/21.09.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531, 711744.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση Σύµβασης δωρεάς
µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
(Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4565, ΦΕΚ:
173 A'/02.10.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 809, 869-890.
Ε
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εγγειοβελτιωτικά
έργα Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». τόµ. Ζ', σ.
4422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων στο Νοµό Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη να
ενταχθούν τώρα οι επεκτάσεις Αναβάλου προς Ερµιονίδα
και Φίχτια-Μυκήνες-Μοναστηράκι στο Μέτρο 4.3.1. του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)». τόµ. ΙΔ', σ.
9650.
ΕΓΚΛΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Μέτρα πρόληψης και καταπολέµησης κυβερνοεπιθέσεων». τόµ. Δ', σ. 2331.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β', σ.
1283.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αυξάνεται η ανασφάλεια σε περιοχές της
Πάτρας». τόµ. Ι', σ. 6811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Έξαρση εγκληµατικότητας στην Αθήνα».
τόµ. Ι', σ. 6814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της αντεγκληµατικής πολιτικής ύστερα από τα πρόσφατα πολλαπλά
φαινόµενα βίαιων εγκληµάτων σε κατοικίες και την άρση
του άδικου χαρακτήρα των πράξεων αντίδρασης των θυµάτων». τόµ. Ι', σ. 7292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Επιστολή διαµαρτυρίας και απόγνωσης
κατοίκων των Εξαρχείων». τόµ. ΙΓ', σ. 9330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μηδενική ανοχή των κατοίκων των Εξαρχείων στην ανεπάρκεια σχεδίου αντιµετώπισης της επικίνδυνης κατάστασης στην περιοχή». τόµ. ΙΓ', σ. 9331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Εγκληµατικότητα και κάθε λογής επιθέσεις από ανθρώπους του υποκόσµου και γιαλαντζί επαναστάτες». τόµ. ΙΓ', σ. 9333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη παραβατικότητα στον περιβάλλοντα χώρο των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως».
τόµ. ΙΔ', σ. 9482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σε απόγνωση οι κάτοικοι των Εξαρχείων».
τόµ. ΙΔ', σ. 9483.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε το ζήτηµα της οδικής σύνδεσης της Δράµας µε την Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες. τόµ. Δ', σ. 2471.
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΒΟΥΛΗΣ
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
θεοµηνίας που έπληξε τη Δ. Αττική. τόµ. Γ', σ. 2017.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της εξέγερσης της 17ης Νοέµβρη του 1973, αλλά και όλων των
θυµάτων του αντιδικτατορικού αγώνα του ελληνικού λαού,
των εργαζοµένων και της νεολαίας. τόµ. Γ', σ. 2026.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ανάγκη παρεµβάσεων στην
παλιά εθνική οδό που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας,
καθώς και στον δρόµο Λάρισας - Βόλου». τόµ. Θ', σ. 6385.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Σοβαρές καταγγελίες των
εργαζοµένων του Εθνικού Θεάτρου». τόµ. Ι', σ. 6822.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Ι', σ. 7287.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου
2003 «σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις
θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4498, ΦΕΚ: 172 A' /
16.11.2017). τόµ. Β', σ. 1305, τόµ. Γ', σ. 1862-1926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: "Να καταβάλλονται κανονικά οι αµοιβές του επικουρικού προσωπικού του ΕΣΥ". τόµ. Δ', σ. 2669.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Χάνει την αυτονοµία του ο ΕΟΠΥΥ». τόµ. Β', σ.
1156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή του clawback σε συµβεβληµένους
και µη κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανοµείς/προµηθευτές
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. τόµ. Η', σ. 5761.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 776, από 12-2-2018, πρόταση
που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τέσσερις
(144) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς
και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οκτώ (8) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και τον ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
Novartis. τόµ. Ζ', σ. 5029-5055.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος,
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας
και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ.
5177-5404.
Συζήτηση επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.

46
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5239-5250.
Ψηφοφορία µε έγερση, σχετικά µε την αποδοχή ή όχι
των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων που ετέθησαν, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5250.
Μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση ή µη Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5357-5399.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η υπ' αριθµ. 776/12-2-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσό-

δων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5399.
Έγκριση (κατά πλειοψηφία) της πρότασης, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη και η προθεσµία για την
ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και υποβολή του
πορίσµατός της και του αποδεικτικού υλικού της να είναι σε
ένα µήνα από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ. Η', σ.
5399.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 21 Φεβρουαρίου
2018 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε εικοσιεναµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά
το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τους κ.κ. 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη, για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα. τόµ. Η', σ. 56175619.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1008 από 27-2-2018 πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων
και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015,
2016. τόµ. Η', σ. 5637-5648.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5
του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της α-
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πιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5837-5919.
Μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. (Απερρίφθη). τόµ. Θ', σ.
5892-5919.
Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από το Προεδρείο οι
υπ' αριθµ.1198, 1199,1196 και 1195 επιστολές της 8-32018, του κ. Ιωάννη Μανιάτη, της κυρίας Παρασκευής
(Εύη) Χριστοφιλοπούλου, του κ. Γεωργίου Βαγιωνά και του
κ. Μάρκου Μπόλαρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5915-5918.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, απορρίπτεται η υπ' αριθµόν 1008/27-02-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του
Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη

τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ'
του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1
παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη
2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5919.
Έγκριση του Σώµατος για παράταση της υποβολής του
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε την
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, που λήφθηκε κατά
τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά µε την
υπόθεση NOVARTIS», µέχρι την 28η Απριλίου 2018. τόµ.
Θ', σ. 6383-6384.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύµφωνα µε
την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά µε
την υπόθεση NOVARTIS» καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ.
Ι', σ. 7073-7166.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7794-7986.
Ανακοινώνεται ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος Δηµήτριος µε την από 17 Μαΐου 2018 επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, ενηµερώνει ότι δεν θα εµφανιστεί στην Ολοµέλεια για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου
Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ί-
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σχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως ισχύουν, και υπέβαλε το υπ' αριθµόν
πρωτοκόλλου 2322/17-5-2018 έγγραφο - υπόµνηµα, για ενηµέρωση της Ολοµέλειας. τόµ. ΙΑ', σ. 7794.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του
Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα που ετέθησαν από την Αντιπολίτευση, κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη
δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235
παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του
ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν.
3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν.
3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα
και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7807.
Μυστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 157 και του
άρθρου 73 του Κανονισµού της Βουλής, για την πρόταση
της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη
για την οποία ζητά άσκηση ή µη δίωξης των κ.κ. Αντωνίου
Σαµαρά, Παναγιώτη Πικραµµένου, Δηµητρίου Αβραµόπουλου, Ανδρέα Λοβέρδου, Ανδρέα Λυκουρέντζου, Μάριου
Σαλµά, Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Κουτρουµάνη
τόµ. ΙΑ', σ. 7873-7893.
Ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των
πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου,
8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων
(άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα

διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7891-7893.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΕΜΑΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Στέγαση της 2ης ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα
Αντιµετώπισης Καταστροφών) Θεσσαλονίκης». τόµ. ΙΕ', σ.
36.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 1346/923, από 26 Ιανουαρίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας, Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών
Εγκλεισµού Κρατουµένων και Παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, για τη Γ' Σύνολο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ζ', σ. 4566-4575.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2742/1984/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτούνται οι προβλεπόµενες από το άρθρο
43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών πόρων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασία Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων Με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5153-5157.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2743/1985/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την Καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης των Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5171-5173.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο και τα συνοδεύοντα αυτόν µέλη της
Διαρκούς Ιερά Συνόδου. τόµ. Α', σ. 3.
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής, για τη
Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Περιόδου, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 8
του Κανονισµού της Βουλής, όπως τροποποιήθηκαν µε το
ΦΕΚ 92Α/26-6-2017. τόµ. Α', σ. 5-34.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, και για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της
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Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης και Γεώργιος
Ψυχογιός, από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα η κ. Χαρά Κεφαλίδου. τόµ.
Α', σ. 8.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Χριστόφορου Βερναρδάκη.
τόµ. Α', σ. 97-293.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 2017-2026.
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ', σ. 20272036, 2041.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη -τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ',
σ. 2476-2462.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα Λάππα και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα τριών εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ. Κουρουµπλή Παναγιώτη, Τζάκρη Θεοδώρας, Παραστατίδη Θεοδώρου, Μπόλαρη Μάρκου, Μητσοτάκη Κυριάκου, Μπακογιάννη Θεοδώρας, Αθανασίου
Χαραλάµπους, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κασαπίδη Γεωργίου, Κικίλια Βασιλείου, Μηταράκη
Παναγιώτη, Βούλτεψη Σοφίας, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Αδώνιδος, Μειµαράκη Ευαγγέλου-Βασιλείου, Χατζηδάκη
Κωνσταντίνου, Γιακουµάτου Γερασίµου, Καραµανλή Άννας, Σαλµά Μάριου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Ανδριανού Ιωάννη, Στύλιου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή, Μαρτίνου Γεωργίας, Βλάχου Γεωργίου, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου, Σταϊκούρα Χρήστου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κεδίκογλου Συµεών, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου, Βεσυρόπουλου Απόστολου, Αυγενάκη Ελευθερίου, Καραµανλή Κωνσταντίνου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Καλαφάτη Σταύρου, Ράπτη Ελένης, Καράογλου
Θεοδώρου, Αναστασιάδη Σάββα, Τασούλα Κωνσταντίνου,
Ασηµακοπούλου Άννας - Μισέλ, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Αντωνίου Μαρίας, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου, Γεωργαντά Γεωργίου, Δήµα Χρίστου,
Βρούτση Ιωάννη, Δαβάκη Αθανασίου, Χαρακόπουλου Μάξιµου, Κέλλα Χρήστου, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Σαµαρά Αντωνίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Καρασµάνη Γεωργίου,
Κουκοδήµου Κωνσταντίνου, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Τραγάκη Ιωάννη, Αραµπατζή Φωτεινής, Σκρέκα Κωνσταντίνου,
Κυριαζίδη Δηµητρίου, Τζαβάρα Κωνσταντίνου, Κακλαµάνη
Νικήτα, Βαγιωνά Γεωργίου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Λοβέρδου Ανδρέα, Μανιάτη Ιωάννη, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Κρεµαστινού
Δηµητρίου, Κουτσούκου Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κεφαλίδου Χαρούλας (Χαράς),

Κεγκέρογλου Βασιλείου, Αρβανιτίδη Γεωργίου, Τζελέπη
Μιχαήλ, Λυκούδη Σπυρίδωνος, Ψαριανού Γρηγορίου, Νικολόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Ε', σ. 2784-2969.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β' ΦΕΚ 51 Α', 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3001-3003.
Διαβίβαση Δικογραφίας ( Άρθρο 86 του Συντάγµατος)
που αφορά τους:1) Αντώνιο Σαµαρά, Πρωθυπουργό, από
την 20-06-2012 έως την 26-01-2015, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, Πρωθυπουργό, από την 16-05-2012 έως την
20-06-2012, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, Υπουργό Υγείας,
από το έτος 2006 έως το έτος 2009, 4) Ανδρέα Λοβέρδο,
Υπουργό Υγείας, από την 07-09-2010 έως την 17-05-2012,
5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας, από την 21-062012 έως την 25-06-2013, 6) Μάριο Σαλµά, Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, από την 22-06-2012 έως την 23-06-2013,
7) Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, από την 25-062013 έως την 09-06-2014, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργό
Οικονοµικών, από την 05-07-2012 έως την 10-06-2014, 9)
Ευάγγελο Βενιζέλο, Υπουργό Οικονοµικών, από την 1706-2011 έως την 21-03-2012 και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης από την 25-06-2013 έως την 25-01-2015, 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Μάιο του
2012,για τις πράξεις: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παράγραφος 1 Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4524/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Ποινικού Κώδικα, όπως ίσχυε µε
το άρθρο δεύτερο παράγραφος 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παράγραφο 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011 και γ)
της απιστίας σχετικά µε την υπηρεσία, το αντικείµενο της οποίας έχει συνολική αξία µεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ, στρεφόµενης κατά του Δηµοσίου, εκ της οποίας η ζηµία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε
στο Δηµόσιο, είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (άρθρα
256 περίπτωση γ' υποπερίπτωση ββ', 263Α Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό µε άρθρα 1 παράγραφος 1 εδάφιο β' του
ν. 1608/1950). Επίσης, µεταξύ των εγγράφων που διαβιβάστηκαν, είναι και οι από 21.2.2017, 8.3.2017 και
13.4.2017. Αναφορές των Ανδρέα Λοβέρδου, Βασιλείου
Κεγκέρογλου και Εύης Χριστοφιλοπούλου, στις οποίες φέρεται να καταγγέλλεται η τέλεση της πράξης της µη τιµολόγησης φαρµάκων και της αύξησης της ετήσιας φαρµακευτικής δαπάνης για το έτος 2015 από τον τότε διατελέσαντα Υπουργό Υγείας για την υπό στοιχείο γ)ως άνω πράξη. τόµ.
Ζ', σ. 4799.
Ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, σύµφωνα µε τα άρθρα 51 και 153 παρ. 1 και 2 του
Κανονισµού της Βουλής στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη
Βουλή κατ' εφαρµογήν του άρθρου 86 παρ. 2 εδ. β' του Συντάγµατος. τόµ. Ζ', σ. 4799.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
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(Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος,
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας
και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ.
5177-5404.
Ανακοινώνεται ότι o Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος Δηµήτριος µε την υπ' αριθµόν 849/16-2-2018 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, ενηµερώνει ότι δεν εµφανιστεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
και υπέβαλε το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 877/20-2-2018
έγγραφο υπόµνηµα, το οποίο καταχωρίζεται τα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης. τόµ. Η', σ. 5178-5238.
Συζήτηση επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)

Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5239-5250.
Ψηφοφορία µε έγερση, σχετικά µε την αποδοχή ή όχι
των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων που ετέθησαν, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5250.
Μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση ή µη Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5357-5399.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η υπ' αριθµ. 776/12-2-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5399.
Έγκριση (κατά πλειοψηφία) της πρότασης, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
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και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη και η προθεσµία για την
ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και υποβολή του
πορίσµατός της και του αποδεικτικού υλικού της να είναι σε
ένα µήνα από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ. Η', σ.
5399.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5
του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5837-5919.
Μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. (Απερρίφθη). τόµ. Θ', σ.
5892-5919.
Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από το Προεδρείο οι
υπ' αριθµ.1198, 1199,1196 και 1195 επιστολές της 8-32018, του κ. Ιωάννη Μανιάτη, της κυρίας Παρασκευής
(Εύη) Χριστοφιλοπούλου, του κ. Γεωργίου Βαγιωνά και του
κ. Μάρκου Μπόλαρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτι-

κής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5915-5918.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, απορρίπτεται η υπ' αριθµόν 1008/27-02-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του
Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική
Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη
τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ'
του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1
παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των
προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη
2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5919.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων
α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των
µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του άρθρου 77 και
του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6061-6071.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου
και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’
του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση
των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις
περιπτώσεις δ’ και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισµού της Βουλής τόµ. Θ', σ. 6061-6071.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8
παράγραφος 1, περίπτωση α' του Κώδικα Δεοντολογίας
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των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνδυασµό µε
το άρθρο 80, παράγραφοι 2 και 3 και του Κανονισµού της
Βουλής, επιβάλλεται αυτοδικαίως για την πρώτη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου της µηνιαίας αποζηµίωσης του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη και για τη δεύτερη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου των µηνιαίων αποζηµιώσεων
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή», κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των
Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Θ', σ. 6071.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Άννας-Μισέλ Ασηµακοπούλου και Κωνσταντίνου
Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ', σ. 6071-6090.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, κατά την
οποία θα παραστεί και θα απευθυνθεί προς το Σώµα ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude
Juncker. τόµ. Ι', σ. 7029-7033.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την
Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΑ', σ. 7750-7758.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7794-7986.
Ανακοινώνεται ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος Δηµήτριος µε την από 17 Μαΐου 2018 επιστολή του
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, ενηµερώνει ότι δεν θα εµφανιστεί στην Ολοµέλεια για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην
Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου
Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ί-

σχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως ισχύουν, και υπέβαλε το υπ' αριθµόν
πρωτοκόλλου 2322/17-5-2018 έγγραφο - υπόµνηµα, για ενηµέρωση της Ολοµέλειας. τόµ. ΙΑ', σ. 7794.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του
Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα που ετέθησαν από την Αντιπολίτευση, κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη
δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235
παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του
ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν.
3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν.
3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα
και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7807.
Μυστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 157 και του
άρθρου 73 του Κανονισµού της Βουλής, για την πρόταση
της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη
για την οποία ζητά άσκηση ή µη δίωξης των κ.κ. Αντωνίου
Σαµαρά, Παναγιώτη Πικραµµένου, Δηµητρίου Αβραµόπουλου, Ανδρέα Λοβέρδου, Ανδρέα Λυκουρέντζου, Μάριου
Σαλµά, Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Κουτρουµάνη
τόµ. ΙΑ', σ. 7873-7893.
Ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των
πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου,
8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων
(άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα
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διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7891-7893.
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης)
Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την
ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής
και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων
συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε
τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ', σ. 7996-8035.
Λήψη απόφασης, κατόπιν της υπ’ αρ. 19/2-4-2018 εισήγησης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των άρθρων 77 έως 81 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΒ', σ. 8074-8075.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως για τη λήψη απόφασης, κατόπιν της υπ’ αρ. 19/2-4-2018 εισήγησης της Ειδικής Μόνιµης
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας των
µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των άρθρων 77 έως 81 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΒ', σ. 8075.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Νικολάου Νικολόπουλου και Νικήτα Κακλαµάνη. τόµ.
ΙΒ', σ. 8075.
Συζήτηση και ψήφιση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 8987-9035,
9037-9153, 9155-9240.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού
της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ. κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ιωάννη
Στέφου και Ευάγγελου- Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ.
9640-9647.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ', σ. 96579700.
Εκλογή του Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
τόµ. ΙΔ', σ. 9833-9851.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση
των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β'
(ΦΕΚ 51 Α' / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α' / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ' Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α' /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµέ-

νων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ', σ. 10195-10204, 10207, 10214.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 2017-2026.
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, κατά την
οποία θα παραστεί και θα απευθυνθεί προς το Σώµα ο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude
Juncker. τόµ. Ι', σ. 7029-7033.
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την
Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΑ', σ. 7750-7758.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί». τόµ. ΙΑ', σ. 7990.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «"Αιµορραγούν" οικονοµικά χιλιάδες ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ από τις καθυστερήσεις στην εναρµόνιση του
τρόπου καταβολής των εισφορών τους στον Οργανισµό».
τόµ. Η', σ. 5415.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Ύποπτες "καινοτοµίες"
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». τόµ. ΙΒ', σ.
8232.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία χώρων έκθεσης τοπικών προϊόντων στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)». τόµ. Β', σ. 980.
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανακατασκευή του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. τόµ.
Θ', σ. 6048.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: « Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις βουλευτικές εκλογές,
του απόδηµου ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται
στην αλλοδαπή». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Β',
σ. 827.
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή του Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
τόµ. ΙΔ', σ. 9833-9851.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η' Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 9833-9851.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, ο κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις εκλέγεται ως Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΔ',
σ. 9851.
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ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής, για τη
Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Περιόδου, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 8
του Κανονισµού της Βουλής, όπως τροποποιήθηκαν µε το
ΦΕΚ 92Α/26-6-2017. τόµ. Α', σ. 5-34.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την
τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, για τη Γ' Σύνοδο
της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-8.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, και για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της
Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης και Γεώργιος
Ψυχογιός, από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα η κ. Χαρά Κεφαλίδου. τόµ.
Α', σ. 8.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την
τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, για τη Γ' Σύνοδο
της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-8.
Εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της Βουλής, για τη
Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Περιόδου, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 8
του Κανονισµού της Βουλής, όπως τροποποιήθηκαν µε το
ΦΕΚ 92Α/26-6-2017. τόµ. Α', σ. 5-34.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, για το αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την
πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αθανάσιος Αθανασίου και Γεώργιος Πάντζας, από τη δεύτερη σε
δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήµος, και για το αξίωµα των Γραµµατέων της Βουλής της
Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, εξελέγησαν από την πρώτη
σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα οι κ.κ. Αναστασία Γκαρά, Μάριος Κάτσης, Ιωάννης Σαρακιώτης και Γεώργιος
Ψυχογιός, από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και από την τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα η κ. Χαρά Κεφαλίδου. τόµ.
Α', σ. 8.
Εκλογή του Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
τόµ. ΙΔ', σ. 9833-9851.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, ο κ. Κωνσταντίνος Ζουράρις εκλέγεται ως Η' Αντιπρόεδρος της Βουλής. τόµ. ΙΔ',
σ. 9851.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η' Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 9833-9851.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: « Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις βουλευτικές εκλογές,
του απόδηµου ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται
στην αλλοδαπή». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Β',
σ. 827.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επιλογή διευθυντών των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
Νοµού Αρκαδίας». τόµ. Β', σ. 1148.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4547,
ΦΕΚ: 102 A' / 12.06.2018). τόµ. ΙΒ', σ. 8285, 8452-8552.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4547,
ΦΕΚ: 102 A' / 12.06.2018). τόµ. ΙΒ', σ. 8285, 8452-8552.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σύγχυση για
τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λόγω
σειράς αντιφατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης». τόµ. ΙΔ',
σ. 9490.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Στον αέρα το
έργο της Επιτροπής για τη µελέτη των οικονοµικών της εκπαίδευσης». τόµ. ΙΔ', σ. 9494.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αδυναµία καταβολής µισθοδοσίας του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και προµηθευτών του ΤΕΙ Κρήτης εξαιτίας
της µη έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κρήτης». τόµ. Ι', σ. 6697.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των χιλιάδων συµβασιούχων (αναπληρωτών και ωροµισθίων) εκπαιδευτικών. τόµ. Ι', σ. 6671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα µε την έναρξη της σχολικής
χρονιάς". τόµ. ΙΣΤ', σ. 839.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
κενών σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
τόµ. Β', σ. 1149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αίτηµα για τρο-
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ποποιητική ρύθµιση πληρωµής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής». τόµ. Β', σ. 1153.
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την προστασία από τον δάκο της ελαιοπαραγωγής στη Λέσβο». τόµ. ΙΓ', σ. 9322.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Αποζηµιώσεις των
πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων της Θάσου". τόµ. Α', σ. 302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ανοµβρία και ελλείψεις στις υποδοµές άρδευσης µειώνουν δραµατικά το εισόδηµα των ελαιοκαλλιεργητών». τόµ. Ζ', σ. 4426.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Χρεώνουν επιπλέον εισφορές σε
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας- Να προχωρήσει άµεσα ο συµψηφισµός
τους». τόµ. Ζ', σ. 4808.
ΕΛΛΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την εφαρµογή του
νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης Λογαριασµών της
Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συµφωνίας Αρµοδίων
Αρχών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4493, ΦΕΚ: 164 A' / 31.10.2017).
τόµ. Α', σ. 316, τόµ. Β', σ. 986-991.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Χωρίς στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο για το µέλλον της Ευρώπης». (Επερωτώντες: Δεκαεννέα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. Δ', σ. 2672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4535, ΦΕΚ: 78 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ.
6376, τόµ. Ι', σ. 6702-6720.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4543,
ΦΕΚ: 96 A' / 06.06.2018). τόµ. Θ', σ. 6377, τόµ. ΙΑ', σ.
7628-7633, 7741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών
Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:

4550, ΦΕΚ: 108 A' / 20.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ.
ΙΓ', σ. 9294-9314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ',
σ. 7439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO". (Κατάθεση-Συζήτηση -Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4545, ΦΕΚ: 99 Α' /
08.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ. ΙΒ', σ. 8152-8154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου
της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4542,
ΦΕΚ: 95 A' / 01.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 8015, τόµ. ΙΒ', σ.
8167-8184.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της
νεολαίας και την προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4561, ΦΕΚ: 167 A'/13.09.2018).
τόµ. ΙΓ', σ. 8834, τόµ. ΙΣΤ', σ. 513-516.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε
τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4552, ΦΕΚ: 118 Α' / 06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ.
8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9575, 9618.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) για τη διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισµό στο Δρόµο του Μεταξιού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
809.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ)". τόµ. ΙΕ', σ. 261.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµο-
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κρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία
περιοχή " Άρτα-Πρέβεζα"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4526, ΦΕΚ: 48 A' / 16.03.2018). τόµ. Η', σ.
5096, τόµ. Η', σ. 5604-5649.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total E&P Greece B.V", "Edison
International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή
2, Ιόνιο Πέλαγος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4525, ΦΕΚ: 47 A' / 15.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096,
5604-5649, 5650.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία
περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4527, ΦΕΚ: 49 A' /
16.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096, 5604-5649, 5651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Προδιαγραφές
ρυµουλκών που αξιώνουν τα ΕΛΠΕ προκειµένου να αποδεχθούν την προσφορά των υπηρεσιών τους στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στην Πάχη, την Ελευσίνα
και τον Ασπρόπυργο». τόµ. Η', σ. 5746.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Χωρίς ΕΛΤΑ η Πάτµος λόγω εξουθένωσης της µοναδικής υπαλλήλου». τόµ. Β', σ. 819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ταλαιπωρία και επιβάρυνση των καταναλωτών από
την καθυστέρηση απόδοσης χρηµατικών ποσών που έχουν
καταβάλει στα ΕΛΤΑ για εξόφληση λογαριασµών της ΔΕΗ».
τόµ. ΙΒ', σ. 8626.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΕΛ.Γ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταβολή αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ για τις ζηµιές από τη χαλαζόπτωση
του Νοεµβρίου του 2017». τόµ. ΙΒ', σ. 8060.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4504, ΦΕΚ:
184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Δ', σ. 2170-2247.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Προβλήµατα λειτουργίας της ΕΛΑΣ στη
Δωδεκάνησο, µέσα στην τουριστική περίοδο». τόµ. ΙΓ', σ.
9324.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Αποπληρωµή Τευτλοπαραγωγών - Σχέδιο Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". τόµ. Ζ', σ. 5020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Βιωσιµότητα του Εργοστασίου της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης της Ορεστιάδας».
τόµ. Ι', σ. 7065.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: « Έλλειµµα δηµοκρατικής εκπροσώπησης φοιτητών στο ΕΑΠ». τόµ. ΙΔ', σ.
9492.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α.
"ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4517, ΦΕΚ: 22 Α' / 08.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 4303,
τόµ. Ζ', σ. 4733-4758.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 27 Ιουνίου 2001
Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4522, ΦΕΚ: 39 Α' / 07.03.2018). τόµ. Η', σ. 5074, 54185456.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών
Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4508, ΦΕΚ: 200 A' / 22.12.2017). τόµ. Δ', σ.
2664, τόµ. Ε', σ. 3477-3546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τον Ελληνικό Διαστηµικό Οργανισµό. τόµ. Ι', σ.
7256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Παραίτηση καθηγητού Σταύρου Κριµιζή, Προέδρου
του Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού (ΕΛΔΟ)». τόµ. Ι',
σ. 7258.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Το Υπουργείο Τουρισµού "καταλύει" επί
της ουσίας τον ΕΟΤ». τόµ. Θ', σ. 6091.
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: « Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις βουλευτικές εκλογές,
του απόδηµου ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται
στην αλλοδαπή». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Β',
σ. 827.

57
ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εκτεταµένη νοθεία και παράνοµες ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκοµικά προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το µέλλον των Ελλήνων
κτηνοτρόφων και τυροκόµων». τόµ. Θ', σ. 6118.
ΕΜΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: "Είναι υποχρεωτικός ή όχι ο εµβολιασµός"; τόµ. ΙΣΤ', σ. 836.
ΕΜΠΟΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού,
αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ' αυτήν Παραρτηµάτων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4518, ΦΕΚ:
23 A' / 13.02.2018). τόµ. Ε', σ. 3221., τόµ. Ζ', σ. 43884397.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός
της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4497, ΦΕΚ: 171
A' / 13.11.2017). τόµ. Α', σ. 398, τόµ. Γ', σ. 1715-1777.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοίνωση του Προεδρικού Διατάγµατος σχετικά µε τη
λήξη των εργασιών της Β' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου (Προεδρευοµένης Δηµοκρατίας). τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Γ' Συνόδου από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµο και τα συνοδεύοντα αυτόν µέλη της
Διαρκούς Ιερά Συνόδου. τόµ. Α', σ. 3.
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4531,
ΦΕΚ: 62 A' / 05.04.2018). τόµ. Η', σ. 5760, τόµ. Θ', σ.
6399-6472.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την «Ηλιακή Ενέργεια». τόµ. Β', σ. 1297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Ένταξη έργου β'φάσης επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης Μεγαλόπολης
Αρκαδίας». τόµ. Δ', σ. 2665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4513, ΦΕΚ: 9 Α' /
23.01.2018). τόµ. Ε', σ. 3015, τόµ. ΣΤ', σ. 4267-4330.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Άρση κορεσµένου ηλεκτρικού δικτύου Πελοποννήσου». τόµ. Θ', σ. 5927.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4533,
ΦΕΚ: 75 A' / 27.04.2018). τόµ. Ι', σ. 6828, 6893-6920,
6922-6999.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4513, ΦΕΚ: 9 Α' /
23.01.2018). τόµ. Ε', σ. 3015, τόµ. ΣΤ', σ. 4267-4330.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΕΦΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «"Αιµορραγούν" οικονοµικά χιλιάδες ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ από τις καθυστερήσεις στην εναρµόνιση του
τρόπου καταβολής των εισφορών τους στον Οργανισµό».
τόµ. Η', σ. 5415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Χειροτέρευση των όρων απόδοσης της ασφάλισης του ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισµένους». τόµ. Θ', σ.
6390.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Υγιεινή και ασφάλεια για εργαζόµενους και συναλλασσόµενους στα κτήρια του ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΑ', σ. 7484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απεµπλοκή και επιτάχυνση της επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης στις κατά τόπους υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ Αγροτών». τόµ. ΙΕ', σ. 421.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4494, ΦΕΚ: 165 A'
/ 2.11.2017). τόµ. Β', σ. 835-920.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σύγχυση για
τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λόγω
σειράς αντιφατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης». τόµ. ΙΔ',
σ. 9490.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ.
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της την 21η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση
της λειτουργίας της µέχρι την 21η Ιανουαρίου 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας
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κατά τα έτη 1997-2014, µέχρι την 20η Απριλίου 2018, που
έχει συσταθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του Κανονισµού
της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει
ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 21η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που
έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ. του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 20η Ιουνίου 2018. τόµ. Ι', σ.
6828.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που έχει συσταθεί, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 20η Ιουνίου 2018,
µέχρι την 23η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΓ', σ. 8884-8885.
ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εφτακόσια πενήντα εκατοµµύρια (750.000.000), ευρώ ο "λογαριασµός" της ανικανότητας του κ. Τσίπρα». τόµ. ΙΣΤ', σ. 810.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αναγνώριση του επαγγέλµατος των πυροσβεστών ως βαρύ-ανθυγιεινό και επικίνδυνο και λήψη µέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των συµβάντων». τόµ.
Β', σ. 982.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το κτιριακό
πρόβληµα των µηχανολογικών εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Σητείας. τόµ. Γ', σ. 1947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των κτηρίων του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς».
τόµ. Γ', σ. 1953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Κατάργηση ειδικοτήτων, τµηµάτων και τοµέων των ΕΠΑΛ». τόµ. Ζ', σ.
4597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Η ανάγκη χρηµατοδότησης για εξοπλισµό ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και εργαστηριακό
εξοπλισµό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ µέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 στα
σχολεία αρµοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Δυτικής Ελλάδας». τόµ. ΙΑ', σ. 7521.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να µην κλείσει
κανένα τµήµα, τοµέας ή ειδικότητα ΕΠΑΛ". τόµ. ΙΣΤ', σ.
841.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η επένδυση στο Ελληνικό
κινδυνεύει να ακυρωθεί: 75.000 νέες θέσεις εργασίας και
8,2 δις ευρώ θα πάνε χαµένα, εξαιτίας των τεχνασµάτων
της Κυβέρνησης». τόµ. Δ', σ. 2468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-

µών και Μεταφορών, µε θέµα: «Πότε θα µεταφερθεί το αµαξοστάσιο της ΟΣΥ από το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, ώστε να προχωρήσει η επένδυση των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και των 8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ;» τόµ. Ε', σ. 2978.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4514, ΦΕΚ: 14 A' / 30.01.2018).
τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 4431-4478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις επενδύσεις για την ευρυζωνικότητα. τόµ. Η', σ. 5169.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει
τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος και δέκα οχτώ (18) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. Ι', σ.
6860.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εφτακόσια πενήντα εκατοµµύρια (750.000.000), ευρώ ο "λογαριασµός" της ανικανότητας του κ. Τσίπρα». τόµ. ΙΣΤ', σ. 810.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας,
Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας». τόµ. Η', σ. 5469.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική
της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια στους αγρότες». (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής Γεννηµατά και δεκαοχτώ Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας, καθώς και τέσσερις Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού). τόµ. Ζ', σ.
4552.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Δηλώσεις περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». (Επερωτών: Ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Μηταράκης). τόµ.
ΙΑ', σ. 7525.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής
της». (Επερωτώντες: Δεκαεννέα Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. ΙΒ', σ. 8258.
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». (Επερωτώντες: Τριάντα επτά
(37) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ). τόµ. ΙΔ', σ. 94979523.
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Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί
την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας Διοίκησης". (Επερωτώντες: Τριάντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 941-961.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού
Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής
Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ',
σ. 2347.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Χωρίς στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο για το µέλλον της Ευρώπης». (Επερωτώντες: Δεκαεννέα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. Δ', σ. 2672.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και
Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). τόµ. ΙΒ', σ. 8629.
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει
τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» (Επερωτώντες: Η Πρόεδρος και δέκα οχτώ (18) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. Ι', σ.
6860.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι
τρεις επιχειρήσεις». (Επερωτώντες: Είκοσι έξι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΓ', σ. 9369-9388.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα
πλαστικά... αν όχι τώρα, πότε;» (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Το Ποτάµι» κ. Σταύρος Θεοδωράκης και πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας). τόµ. ΙΕ', σ. 65-84.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης πενήντα επτά Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας προς την Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης
στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων
του Πολιτισµού». τόµ. Θ', σ. 5963 - 5986.
ΕΠΕΤΕΙΟΙ
Ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 2017-2026.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Σε απόγνωση χιλιάδες εποχικοί εργαζόµενοι στη

Ρόδο, χωρίς επίδοµα ανεργίας». τόµ. Ζ', σ. 4815.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Στέρηση συντάξεων και επιδοµάτων λόγω οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. Θ', σ. 6393.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, µε θέµα:
«Δυσλειτουργίες στην αναγνώριση του δικαιώµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε βαριά νοητική υστέρηση». τόµ.
Δ', σ. 2165.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΑΥΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Ενηµέρωση περί ελέγχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΑΥΕ) µετά από την
πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο µπαταριών
"Sunlight" και ανάγκη δηµιουργίας Τµήµατος Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον Νοµό Ξάνθης».
τόµ. ΙΒ', σ. 8070.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΟ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4504, ΦΕΚ: 184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Β', σ. 1207, τόµ.
Δ', σ. 2170-2247.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Αρχή Συνεπιµέλειας Τέκνων - Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναµόρφωση του Οικογενειακού
Δικαίου». τόµ. Ι', σ. 7290.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός
της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4497, ΦΕΚ: 171
A' / 13.11.2017). τόµ. Α', σ. 398, τόµ. Γ', σ. 1715-1777.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατέας και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού. τόµ. Α',
σ. 38, 48, 52, 96.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 3ο Γυµνάσιο Καµατερού και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης. τόµ. Α', σ.
296, 302, 304.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νέας Αρτάκης και το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου Αργολίδας. τόµ. Α', σ. 320, 338.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, Γερµανοί επισκέπτες, µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το
3ο Δηµοτικό Σχολείο Ραφήνας, το 9ο Γυµνάσιο Αθήνας, το
12ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγρινίου, το Δηµοτικό Σχολείο Λιβανάτων Φθιώτιδας και το
Γενικό Λύκειο Λιδωρικίου Φωκίδας. τόµ. Α', σ. 503, 506,
508, 509, 529, 541, 549, 556, 565.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο από τα περιβόλια Χανίων. τόµ.
Α', σ. 614.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές του προγράµµατος ERASMUS, µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το Γενικό Λύκειο Βουλιαγµένης, το
7ο Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, το Ε' Γενικό Λύκειο Ζωγράφου και το Γυµνάσιο Μεγαλόπολης Αρκαδίας. τόµ. Β',
σ. 656, 658, 660, 667, 672, 678, 686.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χολαργού, το 5ο Γυµνάσιο
Αµαρουσίου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου. τόµ.
Β', σ. 783, 785, 786, 793.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
από τον Όµιλο Ρητορικής Athens Advanced Toastmasters
Club και µέλη από τον Σύλλογο Φοιτητών του Πολιτικού
Τµήµατος της Νοµικής. τόµ. Β', σ. 829, 833.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 41ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλανδρίου, το 5ο Λύκειο Γλυφάδας, το Β' Γενικό
Λύκειο Γλυκών Νερών, το Γενικό Λύκειο Αλµυρού Μαγνησίας, το 1ο Γενικό Λύκειο Αµαλιάδας και το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας. τόµ. Β', σ. 857, 859, 866, 875, 878, 885,
893, 901, 910.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
οµάδας ξένων καθηγητών, µαθητές από το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας και το Γυµνάσιο των Ισθµίων Κορινθίας.
τόµ. Β', σ. 983, 985, 988.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πρέβεζας. τόµ. Β', σ.
1154.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ασπροπύργου, το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Ζωγράφου, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο «Σχολή Ξενόπουλου», το 2ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων, το Γενικό Λύκειο
Χιλιοµοδίου Κορινθίας, το 3ο Γυµνάσιο Σπάρτης, το 2ο Γυµνάσιο Αλµυρού Μαγνησίας και το Princeton University.
τόµ. Β', σ. 1167, 1174, 1182, 1192, 1194, 1207, 1209,
1211.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ελληνικού, το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης. τόµ. Β', σ. 1275, 1279, 1280.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τη Σχολή Μωραΐτη και το 1ο Γενικό Λύκειο Μεταµόρφωσης. τόµ. Β', σ. 1286, 1294.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ενδεκαµελής αντιπροσωπεία του Υπουργείου Οικονοµικών του
κρατιδίου του Βρανδεµβούργου της Γερµανίας και του ελληνικού Υπουργείου Οικονοµικών και εικοσαµελής αντιπροσωπεία του Ανωτάτου Οµοσπονδιακού Δικαστηρίου της
Γερµανίας. τόµ. Β', σ. 1309, 1312.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Παπάγου, το Δηµοτικό Σχολείο Κα-

παρελλίου Βοιωτίας, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας,
φοιτητές από το Hellenic American College, µαθητές από το
2ο Γυµνάσιο Σπάρτης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αρτέµιδος
Κάτω Λεχωνιών Μαγνησίας και µέλη της οµάδας ΜΕΛΙΣΣΑ. τόµ. Γ', σ. 1716, 1727, 1731, 1738, 1743, 1749,
1761.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το 49ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σούδας Χανίων, το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής
της Α' Βαθµίδας Κορωπίου, το Αµερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Πύργου, σπουδαστές από το
Ιδιωτικό ΙΕΚ "Νέα Γνώση" µε ειδικότητα "Στέλεχος διοίκησης και οικονοµίας στον τουρισµό", το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και το Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας. τόµ. Γ',
σ. 1860, 1867, 1873, 1890, 1898, 1908, 1916, 1920.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Τρικάλων, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Πυλαίας Θεσσαλονίκης και το Εσπερινό Γυµνάσιο Αχαρνών. τόµ. Γ', σ. 1954, 1959, 1970, 1979.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 12ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 19ο Δηµοτικό Σχολείο
Νέας Ιωνίας και το 11ο Γυµνάσιο Αχαρνών. τόµ. Γ', σ.
1997, 2002.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η κ. Χάρις-Μαρία Θεοχαροπούλου, η αδελφή του Διοµήδη Κοµνηνού, που ήταν ένα από τα πολύ µικρά παιδιά που το σκότωσαν έξω από το Πολυτεχνείο. τόµ. Γ', σ. 2019.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης, το 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, το 1ο Γενικό
Λύκειο Ναυπάκτου, το Γυµνάσιο Παραλίας Τυρού Αρκαδίας, το 4ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής, το 10ο Γενικό Λύκειο Λάρισας και το 2ο Γυµνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ',
σ. 2053, 2061, 2065, 2072, 2095, 2102, 2108, 2112.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Βελεστίνου Μαγνησίας, το Δηµοτικό
Σχολείο Αγίου Δηµητρίου Πέτα, το Δηµοτικό Σχολείο Νεοχωρίου Άρτας και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου
Κεφαλληνίας. τόµ. Δ', σ. 2132, 2137, 2141.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το 5ο
Γυµνάσιο Κερατσινίου, Γερµανοί διπλωµάτες, µαθητές από
το 10ο Γυµνάσιο Ιλίου, το 4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, το 2ο
Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου, το Δηµοτικό Σχολείο Γιαννάδων
Κέρκυρας, το Γενικό Λύκειο Παραλίας Αχαΐας, το δηµόσιο
ΙΕΚ Μεταµόρφωσης και µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ', σ. 2160, 2164, 2165, 2172,
2180, 2186, 2193, 2200, 2208, 2212, 2218, 2231, 2235.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας και το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω. τόµ. Δ', σ. 2334.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ράλλειο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά, το 10ο
Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, το Γενικό Λύκειο Μουζακίου
Καρδίτσας, το Γενικό Λύκειο Γιάννουλης Λάρισας και το
Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. τόµ. Δ', σ. 2344, 2357,
2374, 2379, 2388.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το το Γενικό Λύκειο Βασιλικών Ευβοίας, 13ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 1ο ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, το ιταλικό σχολείο Giulio Cesare, το 4ο Γυµνάσιο Κορίνθου, το
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1ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και το Γενικό Λύκειο Αιγείρας
Αχαΐας. τόµ. Δ', σ. 2401, 2403, 2410, 2419, 2420, 2422,
2429, 2431, 2437, 2444, 2451.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Καλλίπολης Πειραιά, το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας και το 7ο Γυµνάσιο Καβάλας.
τόµ. Δ', σ. 2457, 2471, 2474.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ΕΠΑΛ Λεωνιδίου και µέλη από τον Σύλλογο
"Σπίτι της Ευρώπης Αθήνας". τόµ. Δ', σ. 2681, 2687.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Τρίπολης, το Αµερικάνικο
Κολλέγιο, το 1ο Γυµνάσιο Αίγινας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο
Αγίας Μαρίνας Ηρακλείου Κρήτης, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Ναυπλίου και το 13ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Δ', σ. 2695,
2702, 2705, 2715, 2721, 2733.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου. τόµ. Ε', σ.
2975.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. Ε', σ. 3015.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Χολαργού, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου Αττικής, το 2ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας, το
2ο Γυµνάσιο Πάτρας, φοιτητές του προγράµµατος Erasmus
του Παντείου Πανεπιστηµίου, µαθητές από το Γυµνάσιο
Βλαχιώτη Λακωνίας, το 1ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας, διοικητικοί υπάλληλοι ξένων αρχών στην Ελλάδα και µαθητές από
το 1ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης. τόµ. Ε', σ. 3048,
3055, 3065, 3070, 3073, 3077, 3082, 3095, 3098, 3111.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ερασµείου Ελληνογερµανικής Σχολής, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 3ο Γυµνάσιο Θήβας, το Δηµοτικό Σχολείο Δαλαµανάρας Αργολίδας, το Γυµνάσιο Κυπαρισσίας, το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης, το 1ο Γυµνάσιο Φιλιππιάδας και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Καλλιθέας. τόµ. Ε', σ. 3133, 3135, 3138, 3138, 3145,
3157, 3166, 3172, 3179, 3184, 3192, 3202.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 127ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 2ο Γενικό
Λύκειο Ελευσίνας, το Γυµνάσιο Καστριτσίου Πατρών, το 4ο
Γυµνάσιο Τρίπολης, το 2ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής, το Γυµνάσιο Φιλιάτων Θεσπρωτίας και το 1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας.
τόµ. Ε', σ. 3221, 3233, 3247, 3252, 3264, 3267, 3276,
3282, 3294.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το Αµερικάνικο Κολλέγιο, το Γ' Γενικό Λύκειο Άργους, το 2ο Γυµνάσιο Άργους,
το 1ο Γυµνάσιο Τρίπολης και το Γυµνάσιο Λιµένα Θάσου.
τόµ. Ε', σ. 3317, 3329, 3332, 3340, 3347, 3357.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και 11ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορίνθου, το Γυµνάσιο και λυκειακές τάξεις του Αρµενίου
Λάρισας, το 4ο Γυµνάσιο Πάτρας, το «McDaniel College»,
το Γυµνάσιο Σαβαλίων Ηλείας, το Γυµνάσιο Γόννων Λαρίσης, το 3ο Γυµνάσιο Καβάλας και το 5ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας. τόµ. ΣΤ', σ. 3839, 3840, 3846, 3862, 3869, 3872,
3882, 3890, 3899, 3908, 3935.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το 3ο Γυµνάσιο Πύργου, το 20ο Γυµνάσιο Πάτρας και φοιτήτριες και φοιτητές από το Πανεπι-

στήµιο Νέας Υόρκης. τόµ. ΣΤ', σ. 3952, 3979, 3991, 4001,
4006.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας. τόµ. Ζ', σ. 4597.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 21ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το 4ο και 3ο Γενικό
Λύκειο Θήβας, το 1ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων, την Ιόνιο
Σχολή, το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο - Λύκειο Ελευσίνας, το 2ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, το Γυµνάσιο Αντίσσας
Λέσβου, το 62ο Γυµνάσιο Αθήνας και το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου. τόµ. Ζ', σ. 4723, 4728, 4730, 4734, 4742,
4747, 4748, 4750, 4758.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Γλυφάδας και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου. τόµ. Ζ', σ. 4788, 4790.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Κορίνθου. τόµ. Ζ', σ. 4795.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 96ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, η Αντιπρόεδρος
της γερµανικής Κάτω Βουλής κ. Κλαούντια Ροτ, το 133ο
Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 1ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, σπουδαστές από τη
Σχολή Εθνικής Άµυνας, µε επικεφαλής τον Διοικητή της
Σχολής Αντιναύαρχο Γιακόπουλο Αλέξανδρο, µαθητές από
το 1ο Γυµνάσιο Καλαµπάκας Τρικάλων, το µουσικό Γυµνάσιο Δράµας, το 1ο Γυµνάσιο Ηγουµενίτσας, το γυµνάσιο
και λυκειακές τάξεις Βολισσού, το Γυµνάσιο Καρδαµύλων
Χίου και το 1ο Γενικό Λύκειο Ελασσόνας. τόµ. Ζ', σ. 4805,
4807, 4812, 4817, 4822, 4838, 4852, 4861, 4872, 4875,
4878, 4881.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων, το Σχολείο Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά
και το 6ο Γυµνάσιο Κατερίνης. τόµ. Ζ', σ. 5011, 5014,
5018.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γενικό λύκειο Ιωαννίνων. τόµ. Ζ', σ. 5058.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας, τη Λεόντειο Σχολή της Νέας Σµύρνης, το 41ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 3ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας, το ελληνικό Σχολείο Γκέτεµποργκ και
Μπορός Σουηδίας, το 1ο Γυµνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού
Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο Λευκοπηγής Κοζάνης και το
1ο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας Τρικάλων. τόµ. Η', σ. 5073, 5074,
5088, 5092, 5096, 5110, 5152.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου. τόµ. Η', σ.
5176.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Νοµικού Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων, µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου, το
4ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο
Αµαρουσίου, το 3ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης, το 3ο Γυµνάσιο
Αγίου Νικολάου Λασιθίου, φοιτητές Νοµικής από το Legal
Court of Chemnitz, µαθητές από το το 2ο Γυµνάσιο Αγίου
Νικολάου Λασιθίου, το 5ο Γυµνάσιο Λαµίας, το Γενικό Λύκειο από τα Άβδηρα Ξάνθης, το Γυµνάσιο Τεφελίου Ηρακλείου και το Γυµνάσιο Τρίγλιας Χαλκιδικής. τόµ. Η', σ.
5245, 5248, 5250, 5263, 5274, 5280, 5287, 5296, 5301,
5311, 5318.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 1ο Γενικό
Λύκειο Ραφήνας, το 3ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης, το 4ο Γενι-
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κό Λύκειο Αργυρούπολης, το Δηµοτικό Σχολείο Μπατσίου
Άνδρου, το Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Κατερίνης, το 6ο
Γυµνάσιο Λάρισας, και το Γυµνάσιο της Δανίας
"Ronshoved Hojskole". τόµ. Η', σ. 5410, 5411, 5416,
5425, 5433, 5441, 5442, 5445, 5453.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας και το 2ο Γενικό Λύκειο Μίκρας Θεσσαλονίκης. τόµ. Η', σ. 5468, 5469.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χαλκίδας, το Δηµοτικό
Σχολείο " Έράσµειος Ελληνογερµανική Σχολή", το Δηµοτικό Σχολείο Αντιµάχειας Κω, το 2ο Γυµνάσιο Κιλκίς, το 1ο
Γυµνάσιο Λέρου και το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου
Θεσσαλονίκης. τόµ. Η', σ. 5474, 5480, 5484, 5486, 5498,
5507, 5518, 5534, 5540.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Επαγγελµατικό Λύκειο της Σιβιτανιδείου Σχολής, το 26ο Γυµνάσιο Αθήνας, το Γενικό Λύκειο Κρανιδίου
Αργολίδας, το Γυµνάσιο Αιανής και το Γυµνάσιο Ξηρολίµνης Κοζάνης. τόµ. Η', σ. 5604, 5612, 5629, 5636.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Γυµνάσιο Καλλιθέας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Βούλας, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το
Γυµνάσιο Βεργίνας Ηµαθίας, το 1ο Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυµνάσιο Εκάλης, το 6ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, τον Φοιτητικό Οργανισµό ΑΕΖΕ Αθήνας, το Πειραµατικό Δηµοτικό
Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών, το 3ο Γυµνάσιο Ηγουµενίτσας, το Ολλανδικό Σχολείο CSG WILLEM VAN ORANJE
(ΒΙΛΛΕΜ ΒΑΝ ΟΡΑΝΙΕ), το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σκιάθου,
το 2ο Δηµοτικό Ξάνθης, το Γυµνάσιο και λυκειακές τάξεις
Οινουσσών και το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης. τόµ.
Η', σ. 5677, 5682, 5684, 5687, 5695, 5698, 5699, 5714,
5715, 5722, 5728, 5732, 5734.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Κεραµειών Κεφαλλονιάς. τόµ. Η',
σ. 5748.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από τη Σχολή Δηµοσιογραφίας του ΑΝΤ1 και µαθητές από το 14ο Γενικό Λύκειο Λάρισας. τόµ. Η', σ. 5755,
5765.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα και το 4ο Δηµοτικό
Σχολείο Αµαρουσίου. τόµ. Η', σ. 5782, 5783, 5788.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης, το γυµνάσιο Νέας Περάµου, το 9ο Γυµνάσιο Λαµίας, το Γυµνάσιο Μελίκης Ηµαθίας, από την Ιταλία, το γυµνάσιο Μούδρου Λήµνου και το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δρεπανιδίου Λήµνου, το 2ο
Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας, το Γυµνάσιο της Πάργας και το 2ο
Γυµνάσιο Τούµπας Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 5836, 5842,
5849, 5854, 5858, 5863, 5868, 5872, 5878, 5883, 5888.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Πειραϊκή Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων Φίλων ΑµεΑ και το 3ο Γυµνάσιο Μεγάρων. τόµ. Θ', σ. 5930,
5930.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου και το Πειραµατικό
Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων. τόµ. Θ', σ. 5965,
5970, 5981.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Αρχαίας Ολυµπίας Ηλείας, το 18ο Δη-

µοτικό Σχολείο Λαµίας, το δηµόσιο ΙΕΚ Αµπελοκήπων και
το 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου. τόµ. Θ', σ. 5994, 6000, 6009,
6013.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Χανίων, το Δηµοτικό ΙΕΚ Κηφισιάς
και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Χρυσούπολης Καβάλας. τόµ.
Θ', σ. 6038, 6046, 6050, 6052.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 65ο Γενικό Λύκειο Αθήνας. τόµ. Θ', σ. 6059.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ιεράπετρας Κρήτης και το Γυµνάσιο
Ιερισσού Χαλκιδικής. τόµ. Θ', σ. 6072, 6095.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 62ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 35ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το 2ο Γενικό Λύκειο Θήβας, το 1ο Γενικό
Λύκειο Ιλίου, το 11ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων, το Γυµνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, το 2ο Γυµνάσιο Κατερίνης, το ΙΕΚ Χαλανδρίου και το
15ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 6122,
6123, 6125, 6147, 6148, 6155, 6162, 6175, 6180, 6186,
6199, 6290.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κεφάλου της Κω. τόµ. Θ', σ.
6378.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, τα
Εκπαιδευτήρια Πασχάλη, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Καισαριανής, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σπάρτης, το 26ο Γυµνάσιο
Αθήνας, το Γυµνάσιο Λούρου Πρέβεζας, το 1ο Γυµνάσιο
Έδεσσας, το Γυµνάσιο Σιάτιστας Κοζάνης, το Ειδικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας Πιερίας, το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου, το 3ο και 5ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ρόδου. τόµ. Θ', σ. 6390,
6394, 6397, 6398, 6406, 6413, 6418, 6427, 6433, 6438,
6440, 6449, 6454, 6460.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 21ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Πετρούπολης και το 13ο Γυµνάσιο Αθήνας. τόµ. Ι', σ.
7176, 7178, 7185, 7192, 7196.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Θιναλίων Κέρκυρας και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης. τόµ. Ι', σ. 7293, 7297.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το ιδιωτικό
γενικό Λύκειο Μαλλιάρα, το 1ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το
26ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων, το Γυµνάσιο Αγίου Ανδρέα Αρκαδίας, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Δηµοτικό Σχολείο Φηρών Σαντορίνης, το Δηµοτικό Σχολείο Καλού Χωρίου Λασιθίου, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ασγούρου
Ρόδου και το Δηµοτικό Σχολείο Σπηλίου Ρεθύµνου. τόµ.
ΙΑ', σ. 7299, 7304, 7308, 7315, 7321, 7336, 7351, 7358,
7362.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου, το Γυµνάσιο
Λευκίµµης Κέρκυρας και το 1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. τόµ. ΙΑ', σ. 7380, 7389, 7399, 7407.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γενικό Λύκειο Βόλου, το 2ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς, το Γυµνάσιο Οινόης και το Γυµνάσιο Μανιάκων Καστοριάς. τόµ. ΙΑ', σ. 7443, 7450,
7459.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδιών Χίου. τόµ. ΙΑ', σ.
7482.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας, το 4ο
Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα και τα Εκπαιδευτήρια Παναγιωτόπουλου. τόµ. ΙΑ', σ. 7512, 7514.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου,
το Δηµοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνι του Νοµού Ηρακλείου,
το 2ο Γυµνάσιο Βριλησσίων, το 3ο Γυµνάσιο Αγρινίου και
το 6ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ.
7559, 7564, 7570, 7577, 7584, 7589, 7596.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω Αττικής, το 17ο
Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, τα Μοντεσσοριανά Σχολεία
και το 1ο Γυµνάσιο Σκάλας Ωρωπού. τόµ. ΙΑ', σ. 7632,
7750, 7755, 7758.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Καισαριανής, το Δηµοτικό Σχολείο Κουβαρά και το Γυµνάσιο Παλαιοχώρας Χαλκιδικής. τόµ. ΙΑ', σ. 7782, 7785,
7786, 7787, 7790.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο Νέα Εκπαιδευτήρια
Γ. Μαλλιάρα, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Δάφνης, τα Δηµοτικά
Σχολεία Σκοτούσσης Σερρών, το 20ο Δηµοτικό Σχολείο
Καλλιθέας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μαρκόπουλου, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, τα Δηµοτικά Σχολεία Μοναστηρίου, Εκκάρας και Οµβριακής του Νοµού Φθιώτιδας, το
Δηµοτικό Σχολείο «Απόστολος Παύλος» Θεσσαλονίκης, το
27ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αµυνταίου, το Δηµοτικό Σχολείο Ξινού Νερού Φλώρινας, το Δηµοτικό Σχολείο Ικαριώτισσας Πέλλας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Κρύας
Βρύσης, το 46ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου και το Γυµνάσιο Προσοτσάνης Δράµας. τόµ. ΙΑ', σ. 7793, 7803,
7804, 7807, 7812, 7818, 7823, 7835, 7837, 7843, 7849,
7855, 7863, 7869.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. τόµ.
ΙΑ', σ. 7990.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές και µια συνοδός από την Ακαδηµία Ποδολόγων Ελλάδας, µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το 1ο και το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Σπερχειάδας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείων
Βαγίων Βοιωτίας, µαθητές από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Χανίων και το
1ο Γυµνάσιο Νεάπολης Λασιθίου. τόµ. ΙΑ', σ. 8000, 8003,
8015, 8024, 8028.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα και σπουδαστές από τη Σχολή Αξιωµατικών Νοσηλευτικής. τόµ. ΙΒ', σ. 8064,
8067, 8073.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης και από το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8094.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου, το Δηµοτικό
Σχολείο Κάτω Τρίτους Λέσβου, σπουδαστές από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείου Χίου, το 12ο
Δηµοτικό Σχολείο Αγρινίου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Λευ-

κάδας και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Βούλας. τόµ. ΙΒ', σ.
8105, 8110, 8119, 8123, 8131.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου και από την οµάδα
ροµποτικής Σχολείων Σάµου. τόµ. ΙΒ', σ. 8167, 8180.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Δάφνης και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. τόµ. ΙΒ', σ. 8226, 8233, 8234.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν σπουδαστές από το ΙΕΚ Όµηρος, µαθητές από το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίων Θεοδώρων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, τα Δηµοτικά Σχολεία Κορρησίας και Ιουλίδας Κέας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μουρνιών Χανίων, το Σχολικό
Κέντρο Καρδαµύλων Χίου, το Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκέριζας Κορινθίας, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 1ο Δηµοτικό Λεχαινών Ηλείας και το 1ο Δηµοτικό Αµύνταιου
Φλώρινας. τόµ. ΙΒ', σ. 8248, 8250, 8253, 8257, 8262,
8269, 8273, 8282.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 47ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου. τόµ. ΙΒ', σ.
8292.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Πετρούπολης, το Δηµοτικό
Σχολείο Αµπελακίων Σαλαµίνας, το 1ο και 3ο Δηµοτικό
Σχηµαταρίου Βοιωτίας, το 55ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας,
το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, το Δηµοτικό Σχολείο
Βαρυπέτρων Χανίων, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά και
παιδιά και συνοδοί εκπαιδευτικοί από τον Σύλλογο Γονιών,
Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια «Φλόγα». τόµ. ΙΒ', σ.
8299, 8302, 8310, 8315, 8334, 8338, 8345, 8346.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 77ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το 89ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαλιάδας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Ναυπλίου, το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας Χανίων, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Σερρών,
το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περαίας Θεσσαλονίκης, τα Δηµοτικά Σχολεία Κιρκιζάτων Άρτας, Γραµµενίτσας Άρτας, Καλοβάτου Άρτας, Ράχης Άρτας, Αµµοτόπου Άρτας και Μηλιάς Πηγών Άρτας, το Δηµοτικό Σχολείο Καστελιού Πεδιάδος Ηρακλείου και το 37ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
τόµ. ΙΒ', σ. 8452, 8454, 8457, 8466, 8470, 8474, 8483,
8494, 8498, 8522, 8525, 8537.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Γαλιάς Ηρακλείου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Χίου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Καρύστου
Ευβοίας. τόµ. ΙΒ', σ. 8636, 8646.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και το Δηµοτικό Σχολείο
Αρναίας Χαλκιδικής. τόµ. ΙΒ', σ. 8656, 8668, 8682.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Γέρακα, το 76ο Δηµοτικό
Σχολείο Αθήνας, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Πάτρας, το 22ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αµπελώνα Λάρισας, το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Λάρισας, Αµερικανοί φοιτητές από το Hellenic American
University, µέλη από τον Σύλλογο Κερκυραίων Ηλιούπολης
και Όµορων δήµων "Οι Φαίακες" και µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Νεολορούδας Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΓ', σ.
8760, 8771, 8786, 8791, 8798, 8807, 8817, 8822, 8829.
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Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το Δηµοτικό
Σχολείο Ρουπακίου Ηλείας και το 16ο Δηµοτικό Σχολείο
Χανίων. τόµ. ΙΓ', σ. 8875, 8895, 8919.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το 35ο Δηµοτικό
Σχολείο Πειραιά, το 1ο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Χανίων
και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Άρτας. τόµ. ΙΓ', σ. 8992, 8996,
9003.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από Δηµοτικό Σχολείο Αθικίων Κορινθίας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου Κρήτης, από
τη Σχολή "Αγία Αικατερίνη" της Βρετανικής Πρεσβείας, µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελµατική Επανένταξη, φοιτητές
της Νοµικής Σχολής από το Πανεπιστήµιο Νέας Ορλεάνης
Αµερικής, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού
Πρέβεζας και µεµονωµένοι ξένοι επισκέπτες. τόµ. ΙΓ', σ.
9041, 9047, 9051, 9057, 9065, 9073, 9082.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 15ο και 60ο Γυµνάσιο Αθήνας, µέλη από το ΚΑΠΗ Κερατσινίου-Δραπετσώνας, παιδιά και συνοδοί από το
Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης "Η Μέλισσα" και
µέλη από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 7ου Δηµοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΓ', σ. 9160,
9176, 9185, 9196.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο και 18ο Γυµνάσιο Αθήνας. τόµ. ΙΓ', σ. 9298.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από την Ελληνογαλλική Σχολή "Ευγένιος Ντελακρουά".
τόµ. ΙΓ', σ. 9326, 9333.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών
Σπουδών - Royal University of Chicago και µαθητές από τα
Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων". τόµ. ΙΓ', σ. 9398, 9403, 9412.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ένοικοι και συνοδοί τους από τον Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης "ΚΛΙΜΑΚΑ". τόµ. ΙΔ', σ. 9483.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από σχολεία της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας. τόµ.
ΙΔ', σ. 9731.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν Αµερικανοί φοιτητές από το Michigan State University. τόµ. ΙΔ',
σ. 9947.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρεµένου και Α. Γκαρά, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και
Γραµµατέων της Βουλής, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-7.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Βαρεµένου, Ο. Γεροβασίλη και Α. Γκαρά, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των
Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Χριστόφορου Βερναρδάκη. τόµ. Α', σ. 97-100.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσακαλώτου, Π. Κουρουµπλή, Ε. Μεϊµαράκη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Α.
Λοβέρδου, Π/ Καµµένου, Α. Αθανασίου, Θ. Παπαθεοδώρου, Γ. Μπαλαούρα, Κ. Τζαβάρα, Ν. Παρασκευόπουλου, Ε.
Βενιζέλου, Δ. Μάρδα, Γ. Ψυχογιού, Δ. Βίτσα, Φ. Γεννηµατά, Α. Κουράκη, Μ. Τζελέπη, Ι. Μανιάτη, Β. Κεγκέρογλου
και Γ. Καρασµάνη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική
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Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α', σ. 438-460.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Δ. Ρίζου, Ε. Αποστόλου, Ι. Αµανατίδη, Κ. Μορφίδη, Ο.
Τελιγιορίδου και Κ. Σέλτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη -τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ',
σ. 2476-2483.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά
και Χ. Σπίρτζη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα Λάππα
και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα τριών εν ενεργεία Βουλευτών. τόµ. Ε', σ. 27862787.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά
και Χ. Παπαδόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε', σ. 3368-3371.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Μπαλωµενάκη, Ν. Μανιού, Χ. Παπαδόπουλου, Γ. Ντζιµάνη, Α.
Κουράκη, Χ. Αθανασίου, Σ. Αναστασιάδη, Φ. Αραµπατζή, Ι.
Αντωνιάδη, Μ. Αντωνίου, Γ. Βαγιωνά, Α. Βεσυρόπουλου,
Β. Γιόγιακα, Σ. Γιαννάκη, Κ. Γκιουλέκα, Γ. Καρασµάνη, Γ.
Κουµουτσάκου, Θ. Καράογλου, Κ. Κοντογεώργου, Κ. Κουδοδήµου, Ε. Κόνσολα, Σ. Καλαφάτη, Κ. Καραµανλή, Ο.
Κεφαλογιάννη, Α. Καββαδά, Χ. Κέλλα, Π. Μηταράκη, Ε.
Ράπτη, Ι. Φωτήλα, Κ. Τζαβάρα, Α. Κουτσούµπα, Ι. Αχµέτ,
Μ. Τζελέπη, Ε. Βενιζέλου και Κ. Σκανδαλίδη, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 3675-3710.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Α. Λοβέρδου, Σ. Βούλτεψη και Α. Ασηµακοπούλου,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις
για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 4020-4025.
Ανακοινώνονται επιστολές, σε σφραγισµένους φακέλους, των Βουλευτών κ.κ. Ε. Παναγούλη, Α. Μπαλτά, Ε.
Κουντουρά, Ε. Αυλωνίτου, Μ. Τριανταφύλλου και Ν. Μανιού, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στη µυστική ψηφοφορία
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από
τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5396-5398, 54005404.
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Ανακοινώνεται οι σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Κουντουρά, Ν. Τόσκα, Π. Καµµένου, Σ. Κοντονή, Γ. Κατρούγκαλου και Δ. Βίτσα, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στη µυστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α
του Κανονισµού της Βουλής, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5908-5914.
Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από το Προεδρείο οι
υπ' αριθµ.1198, 1199,1196 και 1195 επιστολές της 8-32018, του κ. Ιωάννη Μανιάτη, της κυρίας Παρασκευής
(Εύη) Χριστοφιλοπούλου, του κ. Γεωργίου Βαγιωνά και του
κ. Μάρκου Μπόλαρη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
µυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5915-5918.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Π. Κουρουµπλή, Α. Αναθασίου, Γ. Πάντζα, Ε. Αποστόλου, Σ. Κοντονή, Γ. Κατρούγκαλου, Ι. Σαρακιώτη και Α. Μιχαηλίδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ', σ. 6072-6080.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Τσίπρα, Ν. Κοτζιά, Γ. Κατρούγκαλου, Π. Κουρουµπλή, Γ. Ψυχογιού, Α. Χριστοδουλοπούλου, Ι. Μιχελογιαννάκη, Α. Κουράκη, Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Ι. Μπαλάφα, Α. Ξανθού, Γ. Μπαλαούρα, Μ. Μπόλαρη, Γ. Βαρεµένου, Θ. Καράογλου, Κ. Γκιουλέκα, Κ. Καραµανλή, Α. Βεσυρόπουλου, Σ. Αναστασιάδη, Χ. Μπουκώρου, Μ. Χαρακόπουλου, Σ. Καλαφάτη, Ο. Κεφαλογιάννη, Γ. Κουµουτσάκου, Κ. Τζαβάρα, Χ. Σταϊκούρα, Ε. Ράπτη, Δ. Κυριαζίδη, Κ.
Κοντογεώργου, Γ. Καρασµάνη, Ε. Μεϊµαράκη, Φ. Αραµπατζή, Ν. Κεραµέως, Ε. Κόνσολα και Γ. Βαγιωνά, σχετικά µε

τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ.
6199-6236.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Α. Χριστοδουλοπούλου, Θ. Μπακογιάννη, Ι. Καββαδία, Ε. Μεϊµαράκη, Χ. Σπίρτζη, Γ. Μαυρωτά, Χ. Καραγιαννίδη, Ε. Αποστόλου, Κ. Τζαβάρα, Σ. Δανέλλη, Ι. Αµανατίδη,
Ε. Βενιζέλου, Γ. Ψυχογιού, Ε. Κασιµάτη, Δ. Καµµένου, Π.
Δριτσέλη, Χ. Κεφαλίδου, Σ. Γεωργιάδη, Α. Σαµαρά, Π. Μηταράκη, Κ. Καραγκούνη, Δ. Κυριαζίδη, Α. Δαβάκη, Κ. Καραµανλή, Ν. Κακλαµάνη, Κ Μητσοτάκη, Κ. Ζουράρη, Μ.
Μπόλαρη, Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη και Δ. Μπαξεβανάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6960-6992.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Μ. Σαλµά, Μ. Βορίδη, Β. Κόκκαλη, Θ. Θεοχάρη και Γ. Βαγιωνά,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ηλεκτρονική ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα
για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ', σ. 7410-7416.
Ανακοινώνονται σφραγισµένες επιστολές των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Κοτζιά, Ε. Κουντουρά, Ι. Τσιρώνη, Α. Αθανασίου και
Π. Σκουρολιάκου, σχετικά µε τη συµµετοχή στην µυστική
ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη
δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235
παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του
ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν.
3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν.
3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα
και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7885-7890.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κοτζιά, Κ. Γαβρόγλου, Χ. Καραγιαννίδη, Μ. Τζούφη, Γ. Κατρούγκαλου Ε. Σκούφα και Π. Δριτσέλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία
των Βουλευτών κ.κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη.
τόµ. ΙΒ', σ. 8077-8084.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Τόσκα,
Ι. Τσιρώνη, Π. Κουρουµπλή και Κ. Τζαβάρα, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 8913-8918.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Καραγιαννίδη και Ι Σαχινίδη σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
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ονοµαστική ψηφοφορία, επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9231-9235.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ε. Τσακαλώτου, Ν. Τόσκα, Γ. Κυρίτση, Π. Καµµένου, Γ. Βαρεµένου,
Α. Γκαρά, Γ. Μπαλαούρα, Α. Τσίπρα, Μ. Κάτση, Χ. Κατσαβριά-Σωτηροπούλου, Ι. Θεοφύλακτου, Δ. Βίτσα, Δ. Σεβαστάκη και Α. Σταµπουλή, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η' Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 9833-9846.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Μπαλωµενάκη, Χ. Κατσαβριά-Σιωροπούλου, Α. Τσίπρα, Ε. Τσακαλώτου, Ν. Τόσκα, Ν. Κοτζιά, Δ. Βίτσα, Σ. Κοντονή, Γ.
Κατρούγκαλου, Π. Καµµένου, Σ. Δανέλλη, Ν. Δένδια, Ε.
Μεϊµαράκη, Μ. Τζελέπη, Β,. Κεγκέρογλου και Ε. Καρακώστα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"- Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ', σ. 10028-10044.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών Εγκλεισµού Κρατουµένων καταθέτει την έκθεσή της. τόµ. Α', σ. 600.
Ανακοινώνεται ότι η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δηµογραφικό, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε
τα άρθρα 44 και 45 του Κανονισµού της Βουλής και για την
οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της, µέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ.
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της την 21η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση
της λειτουργίας της µέχρι την 21η Ιανουαρίου 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 14929/9167, από 15 Δεκεµβρίου 2017, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε τίτλο: «Σύσταση και συγκρότηση των
Διαρκών Επιτροπών της Ολοµέλειας της Βουλής», µε την οποία συγκροτούνται: α) η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, β) η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) η Διαρκής Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Ε', σ. 3221-3228.
Έγκριση για τρίµηνη παράταση της λειτουργίας της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, µέχρι την 30η Απριλίου 2018, που έχει συσταθεί στις
22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45 του Κανονι-

σµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής
έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της έκθεσής της την 31η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας
κατά τα έτη 1997-2014, µέχρι την 20η Απριλίου 2018, που
έχει συσταθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του Κανονισµού
της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει
ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 21η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1290/893, από 25 Ιανουαρίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, µε την οποία συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από το άρθρο 46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπές
Οικονοµικών της Βουλής και Βιβλιοθήκης της Βουλής για
τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ζ', σ.
4445-4447.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. 1346/923, από 26 Ιανουαρίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές Ελληνισµού της Διασποράς, Προστασίας Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας, Ισότητας, Νεολαίας
και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Περιφερειών, Οδικής Ασφάλειας, Σωφρονιστικού Συστήµατος και λοιπών Δοµών
Εγκλεισµού Κρατουµένων και Παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου, για τη Γ' Σύνολο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Ζ', σ. 4566-4575.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1361/933 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού του
κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του κράτους», τόµ. Ζ', σ. 4578, 4579-4580.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1362/934 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραµµάτων
και Συµβάσεων», και τόµ. Ζ', σ. 4578, 4581-4582.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 1363/935 από 26 Ιανουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης». τόµ. Ζ', σ. 4578, 45834584.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 776, από 12-2-2018, πρόταση
που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τέσσερις
(144) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς
και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οκτώ (8) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και τον ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
Novartis. τόµ. Ζ', σ. 5029-5055.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2742/1984/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτούνται οι προβλεπόµενες από το άρθρο
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43Α του Κανονισµού της Βουλής Υποεπιτροπές των Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών πόρων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασία Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων Με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών, για τη Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5153-5157.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αρ. πρωτ. 2743/1985/15-22018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου
Βούτση, συγκροτήθηκε η Υποεπιτροπή για την Καταπολέµηση της Εµπορίας και της Εκµετάλλευσης των Ανθρώπων
της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, για την Γ' Σύνοδο της ΙΖ' Βουλευτικής Περιόδου. τόµ. Η', σ. 5171-5173.
Ανακοινώνονται: α) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 2724/1978
από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: "Σύσταση και συγκρότηση της
Υποεπιτροπής για την µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και β) η υπ' αριθ. πρωτοκόλλου
2725/1979 από 15 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση: «Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής µε θέµα: "Το χρέος και η αποµείωσή του"» της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων. τόµ. Η', σ. 5263-5267.
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της από 21 Φεβρουαρίου
2018 απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής, συγκροτήθηκε εικοσιεναµελής Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κατά
το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του
Κανονισµού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003
«περί Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3961/2011, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τους κ.κ. 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη, για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα. τόµ. Η', σ. 56175619.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1008 από 27-2-2018 πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων
και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015,
2016. τόµ. Η', σ. 5637-5648.
Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που
έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ. του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 20η Ιουνίου 2018. τόµ. Ι', σ.
6828.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει
συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45

του Κανονισµού της Βουλής, και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής
της την 30η Απριλίου 2018, µέχρι το τέλος των εργασιών
της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Ι', σ. 7069.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύµφωνα µε
την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά µε
την υπόθεση NOVARTIS» καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ.
Ι', σ. 7073-7166.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 899/21/02/2018 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, κυρίας Φωτεινής Γεννηµατά, µε την οποία προτάθηκε, σύµφωνα µε το
άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η
σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έγινε δεκτή από τη Διάσκεψη των Προέδρων (µε
την επιφύλαξη του ΚΚΕ). τόµ. ΙΒ', σ. 8651-8654.
Έγκριση του Σώµατος, για την προθεσµία υποβολής της
εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έως το τέλος της τρέχουσας Περιόδου. τόµ. ΙΒ',
σ. 8651.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που έχει συσταθεί, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 20η Ιουνίου 2018,
µέχρι την 23η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΓ', σ. 8884-8885.
Ανακοινώνεται ότι µε την, από 29 Ιουνίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, (υπ' αρ.
πρωτ. 8650/5548/29-6-2018), συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το φάρµακο. τόµ. ΙΔ', σ.
9508-9510.
Έγκριση παράτασης της λειτουργίας της Διακοµµατικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δηµογραφικό, που έχει
συσταθεί στις 22-5-2017, σύµφωνα µε τα άρθρα 44 και 45
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής της Έκθεσής
της µέχρι το τέλος των εργασιών της Γ' Συνόδου της ΙΖ' Περιόδου, µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΔ', σ. 9719.
Ανακοινώνεται ότι, µε την υπ’ αριθµόν 9366/5943/13-72018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου
Βούτση, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες από το άρθρο
31 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του
Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις
διαδοχικές συνθέσεις αυτού, Α', Β' και Γ' ως ακολούθως:
α. Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β. Διαρκής
Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, γ.
Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ. Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε. Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και στ.
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. ΙΕ', σ. 1,
16-34.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες και εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη
ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών
εισφορών». τόµ. Η', σ. 5070.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Παταγώδης αποτυχία του
εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. Ι', σ. 7058.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι
τρεις επιχειρήσεις». (Επερωτώντες: Είκοσι έξι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΓ', σ. 9369-9388.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου) χωρίς κριτήρια και διαδικασίες». τόµ. Θ', σ. 6124.
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Εξαίρεση της κατασκευής
του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Νοµό Λασιθίου». τόµ. Ζ', σ. 4813.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Υγιεινή και ασφάλεια για εργαζόµενους και συναλλασσόµενους στα κτήρια του ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΑ', σ. 7484.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να διασφαλιστούν τα
πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών και τα εργασιακά
δικαιώµατα των εργαζοµένων της ΑΕΠΙ». τόµ. Ζ', σ. 4725.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου παραγωγής παγωτού στον Ταύρο, της εταιρείας "Froneri Hellas". τόµ. Α', σ.
295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Απλήρωτοι εργαζόµενοι στο καζίνο Ρίο". τόµ. Α',
σ. 297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προστασία εργαζοµένων στους ΟΤΑ και τήρηση
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας». τόµ. Β', σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να σταµατήσει η τροµοκρατία και οι διώξεις των
εργαζοµένων στα σούπερ µάρκετ «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ», να διασφαλιστεί το δικαίωµά τους στη δουλειά και να καταβληθούν τα δεδουλευµένα τους». τόµ. Ζ', σ. 4345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Μόνιµη λύση στην εργασιακή ανασφάλεια και απληρωσιά των εργαζόµενων σε καθαριότητα και σίτιση στα
Νοσοκοµεία του ΠΑΓΝΗ και του "Βενιζέλειου"». τόµ. Η', σ.
5757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απλήρωτοι εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων "PROVET"». τόµ. Ι', σ. 7020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτι-

κές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4554, ΦΕΚ: 130 A' /
18.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9401, τόµ. ΙΔ', σ. 9723-9832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Για την συνεχιζόµενη ανασφάλεια - οµηρεία του
επικουρικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ». τόµ. ΙΕ', σ. 423.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4554, ΦΕΚ: 130 A' /
18.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9401, τόµ. ΙΔ', σ. 9723-9832.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού και Βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης κ. Σταύρου Θεοδωράκη, µε θέµα: "Ποια αντισταθµιστικά ανταλλάγµατα εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση για τη Σούδα και την αναβάθµιση των αεροσκαφών F16 από τις ΗΠΑ". τόµ. Β', σ. 1136.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β', σ.
1283.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων των πατατοκαλλιεργητών, στο λεκανοπέδιο
του Κάτω Νευροκοπίου του Νοµού Δράµας. τόµ. Α', σ. 301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Αποζηµιώσεις των
πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων της Θάσου". τόµ. Α', σ. 302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Παραχώρηση αγροκτήµατος στη Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης». τόµ. Α', σ.
504.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Δεν δίνει λύση το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών της Ηλείας στο µέτρο
6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)». τόµ.
Α', σ. 505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εθνικό απόθεµα
δικαιωµάτων ενίσχυσης». τόµ. Α', σ. 506.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις αποζηµιώσεις πληγέντων αλιέων από τη ρύπανση του
Σαρωνικού. τόµ. Α', σ. 508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση της
εισοδηµατικής απώλειας των αλιέων του Σαρωνικού». τόµ.
Β', σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προώθηση και
στήριξη των συλλογικών σχηµάτων παραγωγής». τόµ. Β', σ.
795.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: α)
"Η αγωνία των επιλαχόντων νέων αγροτών συνεχίζεται" και
β) "Συνεχίζεται η αδικία σε βάρος των επιλαχόντων νέων αγροτών". τόµ. Β', σ. 1274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Κατασκευή φράγµατος στο πλατύ Νοµού Ρεθύµνης, αγωγού µεταφοράς νερού στη Μεσσαρά και αρδευτικού δικτύου στο Πλατύ Δήµου Αµαρίου Νοµού Ρεθύµνης". τόµ. Β', σ. 1277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Μέτρα για τα
κρούσµατα ευλογίας σε κοπάδια αιγοπροβάτων στη Λέσβο". τόµ. Β', σ. 1279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση
των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στο
νοµό Λακωνίας και αποζηµίωση των πληγέντων». τόµ. Δ',
σ. 2157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποια η θέση της
ελληνικής Κυβέρνησης στη διαρκώς διευρυνόµενη διάδοση
της καλλιέργειας και διακίνησης µεταλλαγµένων αγροτικών
προϊόντων στην Ε.Ε.;» τόµ. Δ', σ. 2159.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αναθεώρηση των
κριτηρίων επιλογής εκµετάλλευσης για τη δράση 10.01.04,
µείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».
τόµ. ΣΤ', σ. 3590.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η κατακόρυφη
πτώση της τιµής του πρόβειου γάλακτος και ο πραγµατικός
κίνδυνος για τη φέτα». τόµ. ΣΤ', σ. 3591.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για δυο ακίνητα στον Δήµο Δράµας.
τόµ. ΣΤ', σ. 3593.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εγγειοβελτιωτικά
έργα Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». τόµ. Ζ', σ.
4422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των
αγροτών της Αργολίδας για τις ζηµιές από χαλαζοπτώσεις».
τόµ. Ζ', σ. 4423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. τόµ. Ζ', σ. 4425.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Ανοµβρία και ελλείψεις στις υποδοµές άρδευσης µειώνουν δραµατικά το εισόδηµα των ελαιοκαλλιεργητών». τόµ. Ζ', σ. 4426.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων στο Νοµό Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ζηµιές που έχουν
προκληθεί σε αγροτικές καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών». τόµ.
Ζ', σ. 4805.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Παραχώρηση ακινήτου σύµφωνα µε την παρ. 1(β) του άρθρου 4 του Ν.
4061/2012 (ΦΕΚ 66Α 22/03/2012)». τόµ. Ζ', σ. 4807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, µε θέµα: «Χρεώνουν επιπλέον εισφορές σε
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας- Να προχωρήσει άµεσα ο συµψηφισµός
τους». τόµ. Ζ', σ. 4808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σε αχαρτογράφητα νερά η ερασιτεχνική αλιεία στην χώρα µας». τόµ. Η', σ.
5410.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τεράστιες ζηµιές
στην Κρήτη σε φυτικό κεφάλαιο, δηµόσιες - δηµοτικές και
ιδιωτικές υποδοµές κ.λ.π. - Άµεση αποζηµίωση των παραγωγών και στήριξη των πληγέντων - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. Η', σ. 5412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα βελτίωσης
του προγράµµατος δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων». τόµ. Η', σ. 5670.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Επαπειλούµενη
κοινωνική έκρηξη στο Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου
Δράµας». τόµ. Θ', σ. 6042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη εκσυγχρονισµού νοµοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό».
τόµ. Θ', σ. 6043.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των γαλακτοκοµικών προϊόντων». τόµ. Θ', σ. 6116.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εκτεταµένη νοθεία και παράνοµες ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκοµικά προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το µέλλον των Ελλήνων
κτηνοτρόφων και τυροκόµων». τόµ. Θ', σ. 6118.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η λειτουργία των
κτηνιατρικών υπηρεσιών, η διαχείριση των ζωονόσων και
οι επιπτώσεις τους στην κτηνοτροφία». τόµ. Θ', σ. 6119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης που επλήγησαν από την ευλογιά
των προβάτων κατά το έτος 2014». τόµ. Θ', σ. 6122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ',
σ. 7482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΤΟΕΒ - Μάτι - Τυρνάβου - Αµπελώνα στο Νοµό Λάρισας». τόµ. ΙΑ', σ. 7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αδιάθετες ποσότητες πατάτας στις κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς Νοµού Σερρών». τόµ. ΙΑ', σ. 7787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα και δράσεις για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας-ξηρασίας». τόµ.
ΙΑ', σ. 7789.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Να προχωρήσει άµεσα η χρηµατοδότηση για την εκτροπή του Πλατύ ποταµού
για την ενίσχυση Φράγµατος Φανερωµένης». τόµ. ΙΑ', σ.
7790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σκοπεύετε να αυξήσετε τον φόρο στο χύµα τσίπουρο των "διήµερων" από τα
57 λεπτά στα 6 ευρώ;» τόµ. ΙΒ', σ. 8058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταβολή αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ για τις ζηµιές από τη χαλαζόπτωση
του Νοεµβρίου του 2017». τόµ. ΙΒ', σ. 8060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η κτηνοτροφία σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. ΙΒ', σ. 8061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Διευκόλυνση διενέργειας λατρευτικού τύπου σφαγών µικρών και µεγάλων
µηρυκαστικών κατά την διάρκεια της µουσουλµανικής θρησκευτικής εορτής "Κουρµάν Μπαϊράµ" στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». τόµ. ΙΒ', σ. 8066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Συνεχίζουν να παραµένουν απλήρωτοι οι τευτλοπαραγωγοί». τόµ. ΙΒ', σ.
8067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Οφειλές ΤΟΕΒ
προς τη ΔΕΗ και κίνδυνος καταστροφής των καλλιεργειών
των αγροτών λόγω έλλειψης άρδευσης». τόµ. ΙΒ', σ. 8068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ενίσχυση καπνοκαλλιεργητών της Θράκης». τόµ. ΙΒ', σ. 8222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αµφίβολη η συνέχιση της ενίσχυσης εκµεταλλεύσεων από το Μέτρο 11 "βιολογικές καλλιέργειες", για κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία, που υπηρέτησαν και θέλουν να
συνεχίσουν να υπηρετούν τη βιολογική και ποιοτική κτηνοτροφία». τόµ. ΙΓ', σ. 9318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα αιγοπροβατοτρόφων από τη συνεχή πτώση της τιµής του κρέατος και του γάλακτος». τόµ. ΙΓ', σ. 9319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας ΤΟΕΒ». τόµ. ΙΓ', σ. 9321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την προστασία από τον δάκο της ελαιοπαραγωγής στη Λέσβο». τόµ. ΙΓ', σ. 9322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εξωδικαστικός
µηχανισµός ρύθµισης οφειλών αγροτών από δάνεια της
πρώην Αγροτικής Τράπεζας». τόµ. ΙΔ', σ. 9478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα αγροτών και κτηνοτρόφων Νοµού Δράµας και αναπτυξιακό
σχέδιο δράσης του Υπουργείου για τον Νοµό». τόµ. ΙΔ', σ.
9480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη να
ενταχθούν τώρα οι επεκτάσεις Αναβάλου προς Ερµιονίδα

και Φίχτια-Μυκήνες-Μοναστηράκι στο Μέτρο 4.3.1. του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)». τόµ. ΙΔ', σ.
9650.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταστροφικές
ζηµιές από ασθένεια στις καπνοκαλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». τόµ. ΙΕ', σ. 105.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τον περιορισµό της ευθύνης των κληρονόµων στις κατάχρεες κληρονοµιές». τόµ. Α', σ. 601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Λειτουργία του γενικού καταστήµατος κράτησης Νικηφόρου Δράµας». τόµ. Β', σ. 1303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Οι νόµοι δεν ισχύουν για τους δικαστές; Έχουν δικούς
τους νόµους;» τόµ. Γ', σ. 1950.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Νοµική βοήθεια στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 και
του ν. 4469/2017». τόµ. Ζ', σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Θάνατος 26χρονου κρατουµένου µέσα στις φυλακές
Λάρισας». τόµ. Η', σ. 5749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε κόµµατα;» τόµ. Θ', σ. 5958.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: α) "Φυλακές Νικηφόρου Δράµας και
Στελέχωσή τους: Ψέµα στο Ψέµα;" και β) " Ίδρυση τµήµατος µεταγωγών και δικαστηρίων Δράµας και στελέχωσή του
µε το αναγκαίο προσωπικό. Στελέχωση µε το αναγκαίο
προσωπικό του καταστήµατος κράτησης Δράµας". τόµ. Ι', σ.
6665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Η αυτοάµυνα ύστερα από επίθεση µέσα στο σπίτι».
τόµ. Ι', σ. 7167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Δύο µέτρα και δύο σταθµά;» τόµ. Ι', σ. 7289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Αρχή Συνεπιµέλειας Τέκνων - Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναµόρφωση του Οικογενειακού
Δικαίου». τόµ. Ι', σ. 7290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της αντεγκληµατικής πολιτικής ύστερα από τα πρόσφατα πολλαπλά
φαινόµενα βίαιων εγκληµάτων σε κατοικίες και την άρση
του άδικου χαρακτήρα των πράξεων αντίδρασης των θυµάτων». τόµ. Ι', σ. 7292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέ-
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µα: "Απονοµή χάριτος σε ποινικούς κατάδικους, προκειµένου να διοριστούν ή να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος". τόµ. ΙΔ', σ. 9548.
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µοριοδότηση µελών
µονογονεϊκών οικογενειών στις διαδικασίες πρόσληψης
µέσω ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του ν. 2643/1998. τόµ.
Ε', σ. 2975.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Ατελή και αποσπασµατικά τα αποτελέσµατα της Κυβέρνησης για τα Ψηφιακά Οργανογράµµατα». τόµ. ΣΤ', σ. 3832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Αποτελέσµατα αξιολόγησης δηµοσίων υπαλλήλων». τόµ. Ζ', σ. 4417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Πότε θα εφαρµοστεί η
ψηφιακή υπογραφή;» τόµ. Ζ', σ. 4418.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Αναστολή λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων». τόµ. Β', σ. 1144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Θεσµικό ατόπηµα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας». τόµ. Β', σ. 1146.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Μεγάλο το κόστος µετακίνησης
στρατιωτών». τόµ. Ζ', σ. 4377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ)". τόµ. ΙΕ', σ. 261.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το βιβλίο Γεωγραφίας που διδάσκεται
στην Αλβανία. τόµ. Α', σ. 299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Τα όρια της θαλάσσιας περιοχής των Ιµίων». τόµ. Η', σ. 5414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Η Κυβέρνηση γκριζάρει το Ιόνιο. Κίνδυνοι
στη νέα συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες µε την Αλβανία». τόµ. Η', σ. 5672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Η θέση της Ελλάδας αναφορικά µε τη
διαµόρφωση του νέου Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου της ΕΕ». τόµ. Ι', σ. 7008.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη ενεργειών προώθησης
για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΙΑ', σ. 7775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Επαναλειτουργία και ανασύσταση Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού». τόµ. ΙΒ', σ. 8226.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου παραγωγής παγωτού στον Ταύρο, της εταιρείας "Froneri Hellas". τόµ. Α', σ.
295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Απλήρωτοι εργαζόµενοι στο καζίνο Ρίο". τόµ. Α',
σ. 297.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Λογαριασµός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ. Α', σ. 502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Αναδροµικές εισφορές δηµοσιογράφων µε παράλληλη απασχόληση». τόµ. Β', σ. 780.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το δηµογραφικό πρόβληµα
της χώρας. τόµ. Β', σ. 783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα αδιέξοδα στη λειτουργία των παιδικών σταθµών και τα χιλιάδες παιδιά που είναι αποκλεισµένα από τις
δοµές αυτές. τόµ. Β', σ. 785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας». τόµ. Β', σ.
788.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προστασία εργαζοµένων στους ΟΤΑ και τήρηση
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας». τόµ. Β', σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Αριθµός διπλών και τριπλών συντάξεων στη χώρα". τόµ. Γ', σ. 1857.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να διασφαλιστούν οι όροι για να συνεχίσουν να
καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις στο σύνολο των
εργαζοµένων της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς καµία µείωση».
τόµ. Δ', σ. 2163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, µε θέµα:
«Δυσλειτουργίες στην αναγνώριση του δικαιώµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε βαριά νοητική υστέρηση». τόµ.
Δ', σ. 2165.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα οξυµένα προβλήµατα που συναντάνε οι σπουδαστές των δηµοσίων ΙΕΚ µε το άνοιγµα των σχολών τους.
τόµ. Δ', σ. 2167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Βιωσιµότητα του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ.
Δ', σ. 2463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µε θέµα: «Εκατόν είκοσι δόσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές
ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΣΤ', σ. 3589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Αποκλείονται από τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι
δόσεων τέσσερις µεγάλες κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΣΤ', σ. 3830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας, ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ,
οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
τόµ. Ζ', σ. 4341.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Απόλυση εργαζόµενης, µέλους του Δ.Σ. του "Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίµων και Ποτών Ν. Ηρακλείου" από την εταιρεία Σαβοϊδάκης Α.Ε.". τόµ. Ζ', σ. 4343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να σταµατήσει η τροµοκρατία και οι διώξεις των
εργαζοµένων στα σούπερ µάρκετ «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ», να διασφαλιστεί το δικαίωµά τους στη δουλειά και να καταβληθούν τα δεδουλευµένα τους». τόµ. Ζ', σ. 4345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Θα ασχοληθείτε επιτέλους µε το πρόβληµα των
χιλιάδων συµπολιτών µας που δεν συνταξιοδοτούνται λόγω
οφειλών;» τόµ. Ζ', σ. 4420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την «απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εκδιώξει τους εκπαιδευόµενους στο Τµήµα Φυσικής
Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΑΜΕΑ)». τόµ. Ζ', σ. 4801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Σε απόγνωση χιλιάδες εποχικοί εργαζόµενοι στη
Ρόδο, χωρίς επίδοµα ανεργίας». τόµ. Ζ', σ. 4815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: « Άµεση επίλυση ζητήµατος που αφορά µακροχρόνια ανέργους». τόµ. Ζ', σ. 4816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες και εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη
ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών
εισφορών». τόµ. Η', σ. 5070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «"Αιµορραγούν" οικονοµικά χιλιάδες ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ από τις καθυστερήσεις στην εναρµόνιση του
τρόπου καταβολής των εισφορών τους στον Οργανισµό».
τόµ. Η', σ. 5415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Μειωµένες συντάξεις αγροτών». τόµ. Θ', σ.
6050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Κατάργηση της Προστασίας των Συντάξεων των
ΑµεΑ από τον Νόµο Κατρούγκαλου». τόµ. Θ', σ. 6052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου) χωρίς κριτήρια και διαδικασίες». τόµ. Θ', σ. 6124.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: « Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα
προσδιορισµού ποσοστού αναπηρίας». τόµ. Θ', σ. 6389.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Χειροτέρευση των όρων απόδοσης της ασφάλισης του ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισµένους». τόµ. Θ', σ.
6390.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επιστηµονική τεκµηρίωση υπουργικής απόφασης περί µειώσεως ποσοστού αναπηρίας για άτοµα που
βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού». τόµ. Θ', σ. 6392.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Στέρηση συντάξεων και επιδοµάτων λόγω οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. Θ', σ. 6393.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 και
των τροποποιήσεων του νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων"». τόµ. Θ', σ. 6395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Στοιχεία από την πορεία εφαρµογής του Ν.
4387/2016 (Νόµος Κατρούγκαλου)». τόµ. Ι', σ. 7014.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απλήρωτοι εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων "PROVET"». τόµ. Ι', σ. 7020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επανασύσταση του γραφείου του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)». τόµ. Ι', σ. 7023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Ασφάλιση µε εργόσηµο σε χειριστές-οδηγούς αγροτικών µηχανηµάτων». τόµ. Ι', σ. 7024.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Σε οµηρία οι εργαζόµενοι του προγράµµατος
"Βοήθεια στο Σπίτι"». τόµ. Ι', σ. 7251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προβλήµατα τρίτεκνων δανειοληπτών του ΟΕΚ».
τόµ. ΙΑ', σ. 7480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Υγιεινή και ασφάλεια για εργαζόµενους και συναλλασσόµενους στα κτήρια του ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΑ', σ. 7484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Ενηµέρωση περί ελέγχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΑΥΕ) µετά από την
πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο µπαταριών
"Sunlight" και ανάγκη δηµιουργίας Τµήµατος Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον Νοµό Ξάνθης».
τόµ. ΙΒ', σ. 8070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απολύσεις-συνδικαλιστικές διώξεις στις εταιρείες
"ΑΝΑΜΕΤΤ" και "ΒΙΑΝΑΤ" του Οµίλου Στασινόπουλου».
τόµ. ΙΒ', σ. 8071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: « Ένταξη όλων των µορφών της σκλήρυνσης κατά
πλάκας στον πίνακα των µη αναστρέψιµων παθήσεων».
τόµ. ΙΔ', σ. 9469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Παρεµπόδιση συνδικαλιστικής δράσης στο ξενοδοχείο "IKOS" στην Κέρκυρα και παράνοµη κατακράτηση
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συνδικαλιστικών στελεχών στο χώρο του ξενοδοχείου από
την εργοδοσία». τόµ. ΙΔ', σ. 9485.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των
δικαιούχων των προγραµµάτων καταπολέµησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ». τόµ. ΙΕ', σ. 85.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απεµπλοκή και επιτάχυνση της επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης στις κατά τόπους υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ Αγροτών». τόµ. ΙΕ', σ. 421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Κίβδηλες οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού για
τους παιδικούς σταθµούς». τόµ. ΙΣΤ', σ. 668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επεκτείνεται η ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης στον ασφαλιστικό τοµέα και σε νέες κατηγορίες συµπολιτών µας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 708.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Να επαναπροσληφθούν οι αυθαίρετα απολυµένες σχολικές καθαρίστριες στον Δήµο Ζίτσας του
Νοµού Ιωαννίνων». τόµ. Β', σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Υπολειτουργία της Αστυνοµίας Ρόδου λόγω ακινητοποίησης των περιπολικών». τόµ. Β', σ. 777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αποζηµίωση των πληµµυροπαθών και την αποκατάσταση των ζηµιών
στη Σαµοθράκη. τόµ. Β', σ. 779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αναγνώριση του επαγγέλµατος των πυροσβεστών ως βαρύ-ανθυγιεινό και επικίνδυνο και λήψη µέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των συµβάντων». τόµ.
Β', σ. 982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Συµµετοχικός Προϋπολογισµός". τόµ. Β',
σ. 1269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη
µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου
χρόνου. τόµ. Β', σ. 1270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση αποκατάσταση των πληγέντων από τις πληµµύρες που εκδηλώθηκαν στον Νοµό Χανίων
πρόσφατα». τόµ. Δ', σ. 2155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισµό στο Δασαρχείο Αµφιλοχίας. τόµ. Ε', σ. 2971.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις καταστροφές από πληµµύρες στη Δυτική Αττική και την αναγκαία αντιπληµµυρική προστασία
στον Νοµό Αττικής. τόµ. Ε', σ. 2973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αποκατάσταση πληγέντων στη Δυτική Αττική». τόµ. ΣΤ', σ. 3828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη καθαρισµού και αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό Γιόφυρο και τα ρέµατα της περιοχής Ξηροποτάµου - Άη Γιάννη Χωστού - Μαλάδων Φοινικιάς του Δήµου Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4721.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Θητεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και επαναπρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης». τόµ. Η', σ. 5065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «Αποκατάσταση των ζηµιών και ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θηβών». τόµ.
Η', σ. 5408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι
έντονες βροχοπτώσεις στον Δήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου».
τόµ. Θ', σ. 6044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την παραχώρηση των µη λειτουργούντων
σχολικών κτηρίων. τόµ. Θ', σ. 6046.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και
τη µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου». τόµ. Θ', σ. 6126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης
των νέων ταυτοτήτων». τόµ. Ι', σ. 6808.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αστυνοµικοί στη φύλαξη VIP προσώπων».
τόµ. Ι', σ. 6809.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αυξάνεται η ανασφάλεια σε περιοχές της
Πάτρας». τόµ. Ι', σ. 6811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κάλυψη κενών στο Πυροσβεστικό Σώµα
από επιλαχόντες του διαγωνισµού 2011». τόµ. Ι', σ. 6813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος
Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Παιονίας». τόµ. Ι', σ. 6814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Έξαρση εγκληµατικότητας στην Αθήνα».
τόµ. Ι', σ. 6814.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Διασφάλιση του δικαιώµατος στην εργασία των εργαζοµένων µε "µπλοκάκι" στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) Υπηρεσίες Α.Ε.». τόµ. Ι', σ. 6816.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ενηµέρωση για τον "ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάδειξης, ανάπτυξης και αξιοποίησης της λίµνης
Λάδωνα" της Περιφέρειας Πελοποννήσου». τόµ. Ι', σ.
6818.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σκανδαλώδης νοµοθετική εύνοια για το
ακατάσχετο των κοµµάτων! Ρουσφέτι για Μητσοτάκη και
Γεννηµατά που ψήφισαν την τροπολογία µαζί µε τους Κυβερνητικούς... και λοιπούς συγγενείς». τόµ. Ι', σ. 6820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για την κατολίσθηση - καθίζηση - µετατόπιση εδάφους στην Κρυοπηγή Πρέβεζας». τόµ. Ι', σ. 7010.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιµες και
νευραλγικές υπηρεσίες του Δήµου Ικαρίας». τόµ. Ι', σ.
7012.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Επαναφορά αρχικής ρύθµισης ν.
3852/2010». τόµ. ΙΑ', σ. 7783.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Προβλήµατα λειτουργίας της ΕΛΑΣ στη
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Δωδεκάνησο, µέσα στην τουριστική περίοδο». τόµ. ΙΓ', σ.
9324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και αντιµετώπισης των συνεπειών τους εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου». τόµ. ΙΓ',
σ. 9325.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αντιπυρική προετοιµασία της χώρας εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου». τόµ. ΙΓ', σ. 9327.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Προβλήµατα στον καταυλισµό Ροµά της
Πάτρας». τόµ. ΙΓ', σ. 9328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Επιστολή διαµαρτυρίας και απόγνωσης
κατοίκων των Εξαρχείων». τόµ. ΙΓ', σ. 9330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μηδενική ανοχή των κατοίκων των Εξαρχείων στην ανεπάρκεια σχεδίου αντιµετώπισης της επικίνδυνης κατάστασης στην περιοχή». τόµ. ΙΓ', σ. 9331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Εγκληµατικότητα και κάθε λογής επιθέσεις από ανθρώπους του υποκόσµου και γιαλαντζί επαναστάτες». τόµ. ΙΓ', σ. 9333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων σε
Κέρκυρα και Παξούς». τόµ. ΙΔ', σ. 9473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη παραβατικότητα στον περιβάλλοντα χώρο των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως».
τόµ. ΙΔ', σ. 9482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σε απόγνωση οι κάτοικοι των Εξαρχείων».
τόµ. ΙΔ', σ. 9483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Στέγαση της 2ης ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα
Αντιµετώπισης Καταστροφών) Θεσσαλονίκης». τόµ. ΙΕ', σ.
36.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Διαγραφή προστίµων από τις επιτροπές εκλογικών δαπανών ΟΤΑ». τόµ. ΙΕ', σ. 50.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Εσωτερικών,
µε θέµα: «Μέτρα για να απορροφηθούν όλα τα παιδιά
στους παιδικούς σταθµούς». τόµ. ΙΣΤ', σ. 665.
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αυξανόµενες προσφυγικές ροές». τόµ. Γ', σ. 1935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Πληµµελής η προετοιµασία των δοµών φιλοξενίας για τη χειµερινή περίοδο». τόµ.
Γ', σ. 1937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Ατελέσφορη η αποσυµφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου". τόµ. Ζ', σ.
5009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Επαίσχυντη και επικίνδυνη η απόφαση της "Αριστερής" Κυβέρνησης για την ακύρωση ασύλου στον αξιωµατικό της Αεροπορίας
"OZKAYNAKCI SULEYMAN"". τόµ. Ζ', σ. 5011.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μετα-

ναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Αποζηµίωση κατοίκων Χίου από ζηµιές συνέπεια του µεταναστευτικού". τόµ. Ζ', σ.
5013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιµάνι της Πάτρας µεταξύ µεταναστών και ελληνικών αρχών». τόµ. Θ', σ. 6055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ανεπαρκής η Κυβέρνηση
στη διαχείριση του Προσφυγικού - Μεταναστευτικού». τόµ.
Ι', σ. 6608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της πολιτικής των hotspots». τόµ. ΙΑ', σ. 7513.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Με ποια διαδικασία πραγµατοποιήθηκε η ανάθεση στους "Γιατρούς του Κόσµου" της
φροντίδας της υγείας των προσφύγων του Κέντρου Φιλοξενίας στη ΒΙΠΕ Δράµας;» τόµ. ΙΒ', σ. 8251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη «λήψη µέτρων προκειµένου να αποσυµφορηθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα η Λέσβος». τόµ. ΙΓ', σ. 9342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα "Τραγικές συνθήκες στο
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου Ορεστιάδας". τόµ. ΙΓ', σ. 9345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απελπιστική η κατάσταση
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 706.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Η εξέλιξη της υπόθεσης του ακινητοποιηµένου πλοίου στο λιµάνι της Παλαιοχώρας Χανίων». τόµ. Β', σ. 820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Σιγή ιχθύος για
την επιλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Λιµένων Νοµού Ευβοίας»». τόµ. Β', σ. 822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Στο "κόκκινο" παραµένει η ρύπανση από την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας». τόµ.
Β', σ. 1299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Η "νέα θαλάσσια
Εγνατία" χαράζει ρότα ανάπτυξης και προόδου για τον Έβρο, τη Σαµοθράκη και την Θράκη». τόµ. Δ', σ. 2333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απόδοση παραλιακού µετώπου Ελευσίνας στους πολίτες της πόλης». τόµ.
Ζ', σ. 4787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ακτοπλοϊκή αποµόνωση των κατοίκων του Αγαθονησίου στη µέση του χειµώνα». τόµ. Η', σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Δεκάδες παροπλισµένα πλοία και ναυάγια στην περιοχή Λιµένος Ελευσίνος». τόµ. Η', σ. 5468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Προδιαγραφές
ρυµουλκών που αξιώνουν τα ΕΛΠΕ προκειµένου να αποδε-
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χθούν την προσφορά των υπηρεσιών τους στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στην Πάχη, την Ελευσίνα
και τον Ασπρόπυργο». τόµ. Η', σ. 5746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων». τόµ. Ι', σ. 7261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη
ανακατασκευής του κρηπιδώµατος του Λιµένα Πόρου Τροιζηνίας». τόµ. Ι', σ. 7263.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Δροµολογιακή
σύνδεση της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου». τόµ. ΙΓ', σ.
9338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αξιοποίηση Χρηµατοδοτήσεων από Ταµείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προµήθεια νέων σκαφών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την ενίσχυση της επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων, την αποτελεσµατική έρευνα και διάσωση και την καταπολέµηση του εγκλήµατος στη θάλασσα».
τόµ. ΙΓ', σ. 9340.
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Αδυναµία απορρόφησης
ευρωπαϊκών κονδυλίων 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ για τη
διαχείριση του προσφυγικού». τόµ. Γ', σ. 1943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Ένταξη έργου β'φάσης επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης Μεγαλόπολης
Αρκαδίας». τόµ. Δ', σ. 2665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Κανένα "λαϊκό" σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη". τόµ. ΣΤ', σ. 3747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Έλλειψη προστασίας της
πρώτης κατοικίας των φυσικών προσώπων οφειλετών, εµπόρων και επιχειρηµατιών που δεν συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό µηχανισµό
ρύθµισης οφειλών». τόµ. Ζ', σ. 4550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Εξαγγελίες του ΥΠΕΘΑ
για την εξαγορά των κόκκινων δανείων των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων µε χρήµατα του Δηµοσίου». τόµ. Ζ', σ.
4790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Αποπληρωµή Τευτλοπαραγωγών - Σχέδιο Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". τόµ. Ζ', σ. 5020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Ανάγκη επέκτασης της ισχύος θετικής δικαστικής απόφασης του νόµου για τα "υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα" που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του πρωτοφειλέτη και υπέρ των συνοφειλετών και
των εγγυητών του". τόµ. Ζ', σ. 5023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Εξαγορά κόκκινων δανείων από τους δανειολήπτες». τόµ. Η', σ. 5464.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας,
Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας». τόµ. Η', σ. 5469.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Έγκριση του έργου βελτίωσης του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού στο Νοµό
Δράµας». τόµ. Η', σ. 5471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Αποµάκρυνση υποκαταστήµατος Εθνικής Τράπεζας από το Ζεφύρι». τόµ. Θ', σ.
6370.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Προβάλλει εκ νέου επείγουσα η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών
δανείων σε ελβετικό φράγκο». τόµ. Θ', σ. 6372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Μη διάκριση στην τραπεζική προµήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών». τόµ.
Ι', σ. 6858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Παταγώδης αποτυχία του
εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. Ι', σ. 7058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεισφορά του Δηµοσίου στην κάλυψη µέρους της οφειλής φυσικών προσώπων
δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και την ανάγκη επέκτασης της συνεισφοράς και στους εγγυητές. τόµ. Ι', σ. 7061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Βιωσιµότητα του Εργοστασίου της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης της Ορεστιάδας».
τόµ. Ι', σ. 7065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Πορεία Προγράµµατος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδας - Ιταλίας
(2014-2020) ως προς τον Δήµο Παξών». τόµ. Ι', σ. 7069.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων, προς τον
Υπουργό Οικονοµικών: α) µε θέµα: "Συνεχίζει η Υπουργός
την αδικία µε το τέλος επιτηδεύµατος στα µικρά χωριά" και
β) σχετικά µε την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος σε χωριά
µε πληθυσµό έως πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Α', σ. 603.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Εισφορά του ν. 128/1975». τόµ. Β', σ.
1143.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Επανένταξη οφειλετών του Δηµοσίου
στη ρύθµιση των εκατό δόσεων». τόµ. Β', σ. 1308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Μέτρα στήριξης των σεισµοπαθών Λέσβου". τόµ. ΣΤ', σ. 3753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Ανάγκη άµεσης ελευθέρωσης των
20.000 ιδιοκτητών στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές των
δήµων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, από τις διεκδικήσεις του δηµοσίου". τόµ. ΣΤ', σ. 3756.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Παρανοµίες στην εκµετάλλευση παραλιών στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα». τόµ. Ζ', σ.
4595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Απώλειες αντί ωφέλειας από το τέλος
διανυκτέρευσης και τον αυξηµένο ΦΠΑ στα νησιά». τόµ. Ζ',
σ. 5061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανάγκη εξορθολογισµού του αριθµού
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και του ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων φόρου
κληρονοµιάς, δωρεών και γονικών παροχών». τόµ. Ζ', σ.
5062.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Χωρίς πρόνοια για την προστασία της
πρώτης κατοικίας η Εγκύκλιος για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς από 1-5-2018». τόµ. Η', σ. 5766.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Στήριξη πληγέντων παραγωγών σε
Βιάννο, Ιεράπετρα και Σητεία κ.λπ.». τόµ. Η', σ. 5768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς ιδιώτες». τόµ. Θ', σ. 6094.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Περί εγκριθείσης δαπάνης ποσού
23.170.067 ευρώ ως αποζηµίωση της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.». τόµ. Θ', σ. 6096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η επιλογή του πολιτικού υφιστάµενου
του κ. Τσακαλώτου ως κριτή του προϋπολογισµού του».
τόµ. Θ', σ. 6375.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ποιο το ακριβές υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού του ν. 128/1975;» τόµ. Θ', σ. 6377.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ποια η τύχη των ρευστών αποθεµατικών της ΟΛΘ Α.Ε., ύψους 65.108.327,16 ευρώ µετά τη µεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών του δηµοσίου σε ιδιώτες;» τόµ. Θ', σ. 6378.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μόνο 350 ευρώ παίρνουν οι πέντε χιλιάδες υποψήφιοι διδάκτορες της χώρας. Τους αντιµετωπίζουµε ως επιχειρηµατίες;» τόµ. Ι', σ. 6669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αδιαφάνεια στις τοποθετήσεις προϊσταµένων στο ΣΔΟΕ», τόµ. Ι', σ. 6690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μεταφορικό ισοδύναµο και εξαίρεση
της Καρπάθου». τόµ. Ι', σ. 6692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά µε την
πώληση της ΑΕΕΓΑ "Η Εθνική"». τόµ. Ι', σ. 6693.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών µισθωτών και συνταξιούχων προς την εφορία σε έως 120 δόσεις». τόµ. Ι', σ. 6889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αύξηση στις µισθωτικές αξίες απλής
χρήσης αιγιαλού». τόµ. Ι', σ. 7295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί». τόµ. ΙΑ', σ. 7990.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατάργηση φορολογικών µηχανισµών
ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές λιανικής πώλησης». τόµ. ΙΑ',
σ. 7991.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής που παραγράφησαν στη διαδροµή από ΣΔΟΕ σε ΑΑΔΕ και οι κυβερνητικές ευθύνες για την απώλεια εσόδων». τόµ. ΙΓ', σ.
9281.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-

ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επιλογή διευθυντών των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
Νοµού Αρκαδίας». τόµ. Β', σ. 1148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κάλυψη
κενών σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
τόµ. Β', σ. 1149.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Μετεγγραφές
Πολυτέκνων». τόµ. Β', σ. 1152.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αίτηµα για τροποποιητική ρύθµιση πληρωµής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής». τόµ. Β', σ. 1153.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µειοψηφίες που δρουν ανεξέλεγκτα εντός των
Πανεπιστηµίων. τόµ. Β', σ. 1154.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Λειτουργικά κενά στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου". τόµ. Β', σ. 1310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Καθεστώς λειτουργίας των κέντρων µελέτης». τόµ. Β', σ. 1311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Παράνοµη
Σύµβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης». τόµ. Β', σ. 1313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το κτιριακό
πρόβληµα των µηχανολογικών εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Σητείας. τόµ. Γ', σ. 1947.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των κτηρίων του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς».
τόµ. Γ', σ. 1953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο
υλοποίησης του προγράµµατος για τα σχολικά γεύµατα.
τόµ. Δ', σ. 2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ερηµώνει το
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε ευθύνη του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου». τόµ. Δ', σ. 2339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αναζητούνται
µουσικοί στο Μουσικό Σχολείο Σερρών». τόµ. Δ', σ. 2342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα κρούσµατα
τροµοκράτησης µαθητών σε πολλά σχολεία της χώρας, λόγω της συµµετοχής τους σε αγώνες. τόµ. ΣΤ', σ. 3758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγχώνευση 1ου και 2ου Δηµοτικών Σχολείων Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ', σ. 4381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Ζ', σ. 4382.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ.
4383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-
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ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Κατάργηση ειδικοτήτων, τµηµάτων και τοµέων των ΕΠΑΛ». τόµ. Ζ', σ.
4597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ειδική ρύθµιση
για τους πληγέντες µαθητές του Λυκείου Μάνδρας». τόµ. Ζ',
σ. 5027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: « Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"». τόµ. Ζ', σ. 5056.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των φοιτητικών εστιών. τόµ. Ζ', σ. 5057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Καθαίρεση
του Πρόεδρου του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας
Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». τόµ.
Ζ', σ. 5059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των χιλιάδων συµβασιούχων (αναπληρωτών και ωροµισθίων) εκπαιδευτικών. τόµ. Ι', σ. 6671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη η
βία και η ανοµία στα τριτοβάθµια ιδρύµατα». τόµ. Ι', σ.
6695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αδυναµία καταβολής µισθοδοσίας του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και προµηθευτών του ΤΕΙ Κρήτης εξαιτίας
της µη έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κρήτης». τόµ. Ι', σ. 6697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Η ανάγκη χρηµατοδότησης για εξοπλισµό ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και εργαστηριακό
εξοπλισµό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ µέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 στα
σχολεία αρµοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Δυτικής Ελλάδας». τόµ. ΙΑ', σ. 7521.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λύση της
συνένωσης του ΤΕΙ ΑΜΘ µε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
και το Διεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ.
8248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να εγκριθεί η
απόφαση του Πανεπιστηµίου Κρήτης για ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού". τόµ. ΙΓ', σ. 9341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σύγχυση για
τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λόγω
σειράς αντιφατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης». τόµ. ΙΔ',
σ. 9490.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: « Έλλειµµα δηµοκρατικής εκπροσώπησης φοιτητών στο ΕΑΠ». τόµ. ΙΔ', σ.
9492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επιλεκτική εφαρµογή του νόµου για τα πειραµατικά σχολεία-Σύνδεση
Ραλλείων Πειραµατικών Δηµοτικών Σχολείων µε το Ζάννειο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά». τόµ. ΙΔ', σ. 9493.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-

ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Στον αέρα το
έργο της Επιτροπής για τη µελέτη των οικονοµικών της εκπαίδευσης». τόµ. ΙΔ', σ. 9494.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ανάγκη αντιµετώπισης του φαινοµένου του bulling». τόµ. ΙΕ', σ. 87.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Συγχωνεύσεις
σχολικών µονάδων στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας που
προκαλούν αντιδράσεις». τόµ. ΙΕ', σ. 103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Τραγική η
κατάσταση µε τις φοιτητικές εστίες». τόµ. ΙΣΤ', σ. 672.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αξιοποίηση και
αναβάθµιση των παιδικών κατασκηνώσεων Δρακότρυπας
και Καστανιάς του Νοµού Καρδίτσας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Πανεπιστηµιακή αποµόνωση του Νοµού Τρικάλων». τόµ. ΙΣΤ', σ. 697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ειδική ρύθµιση
για τους µαθητές των πληγεισών περιοχών από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018". τόµ. ΙΣΤ', σ. 838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα µε την έναρξη της σχολικής
χρονιάς". τόµ. ΙΣΤ', σ. 839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να µην κλείσει
κανένα τµήµα, τοµέας ή ειδικότητα ΕΠΑΛ". τόµ. ΙΣΤ', σ.
841.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις µαζικές διακοπές
ρεύµατος σε λαϊκά νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις στον
Δήµο Καρύστου. τόµ. Β', σ. 1295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την «Ηλιακή Ενέργεια». τόµ. Β', σ. 1297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανάγκη εισαγωγής
σύγχρονου ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου για τα
µέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης αγροδασικών πυρκαγιών». τόµ. Γ', σ. 1940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Μυδοκαλλιέργειες:
Σηµαντικές απώλειες εσόδων για το δηµόσιο η αδυναµία
νέων αδειοδοτήσεων και οι παράνοµες δραστηριότητες».
τόµ. Ε', σ. 2995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Μη κάλυψη ατοµικών
αναγκών σε καυσόξυλα κατά παράβαση του νόµου». τόµ.
Ε', σ. 2996.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εντοπισµός υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκµονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης Θεσσαλονίκης». τόµ. Ζ', σ. 4542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Αποµάκρυνση ρυπογόνων εγκαταστάσεων από την περιοχή των Λινοπεραµάτων
του Δήµου Μαλεβιζίου". τόµ. Ζ', σ. 5014.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
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Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: α) "Το έργο προσέλκυσης επισκεπτών στη Λίµνη Λάδωνα ύψους
1.289.618 ευρώ, το έργο βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς - Μυγδαλιά ύψους 500.000 ευρώ αναµένουν να προκηρυχθούν" και β) "Χρηµατοδότηση από τη
ΔΕΗ Α.Ε. του έργου βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά-Γεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους 500.000 ευρώ". τόµ. Ζ', σ.
5017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: "Ποιους στόχους έχει
πιάσει η χώρα µας στη µάχη για την κλιµατική αλλαγή;" τόµ.
Ζ', σ. 5018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου
Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη
Μεγαλόπολη. τόµ. Θ', σ. 5921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αποκατάσταση του
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. τόµ. Θ', σ. 5924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Άρση κορεσµένου ηλεκτρικού δικτύου Πελοποννήσου». τόµ. Θ', σ. 5927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διακοπή λειτουργίας
του ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ στον Νοµό Φλώρινας». τόµ. Θ', σ. 5928.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Υλοποίηση δικτύου
φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο». τόµ. Θ', σ. 5930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Δικαίωµα υπαγωγής
των αυθαιρέτων κτισµάτων σε εξ' αδιαιρέτου ιδιοκτησίες».
τόµ. Θ', σ. 6057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζηµίωσης έως την κύρωση των
δασικών χαρτών». τόµ. Θ', σ. 6368.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διάβρωση αιγιαλού και
επιπτώσεις σε παράκτιες περιοχές του νοµού Αχαΐας». τόµ.
Ι', σ. 6856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «Σοβαρή ανησυχία στην
Αχαΐα για τα µέτρα αντιµετώπισης του φαινοµένου των µεδουσών στον Πατραϊκό κόλπο». τόµ. Ι', σ. 7063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καύση εναλλακτικών
καυσίµων από την τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ"
στον Βόλο». τόµ. ΙΑ', σ. 7510.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανατροπή φορτηγού
στη Χαλκιδική». τόµ. ΙΑ', σ. 7515.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών». τόµ. ΙΑ',
σ. 7517.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Κόβουν το ρεύµα
στους ΤΟΕΒ - Εκβιάζουν τους αγρότες". τόµ. ΙΒ', σ. 8091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4512/2014 (ΦΕΚ 5 Α'/17-01-2018) και α-

νάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τους χώρους απόληψης υλικών από φυσικές αποθέσεις στον Νοµό Έβρου".
τόµ. ΙΒ', σ. 8093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διοργάνωση αγώνων
ταχύτητας σε περιοχή "NATURA"». τόµ. ΙΒ', σ. 8253.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αντισταθµιστικά οφέλη
από τη χρήση των νερών του ποταµού Ευήνου και του ποταµού Μόρνου». τόµ. ΙΒ', σ. 8255.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εφτακόσια πενήντα εκατοµµύρια (750.000.000), ευρώ ο "λογαριασµός" της ανικανότητας του κ. Τσίπρα». τόµ. ΙΣΤ', σ. 810.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η προοπτική αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου του Ερνέστο Τσίλλερ και η επαναλειτουργία των κινηµατογράφων «Αττικόν» και «Απόλλων»». τόµ. Β', σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Κίνδυνος υπολειτουργίας
Μουσείου και Αρχαιολογικού τόπου Δελφών». τόµ. Δ', σ.
2466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η επένδυση στο Ελληνικό
κινδυνεύει να ακυρωθεί: 75.000 νέες θέσεις εργασίας και
8,2 δις ευρώ θα πάνε χαµένα, εξαιτίας των τεχνασµάτων
της Κυβέρνησης». τόµ. Δ', σ. 2468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Έγκριση προτάσεων, πορεία χρηµατοδοτήσεων, χρονοδιάγραµµα εργασιών για τα
νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτισµικών µνηµείων στο νοµό Σάµου. Σχεδιασµός βιώσιµης
αξιοποίησης». τόµ. Ζ', σ. 4415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)». τόµ. Ζ', σ. 4724.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να διασφαλιστούν τα
πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών και τα εργασιακά
δικαιώµατα των εργαζοµένων της ΑΕΠΙ». τόµ. Ζ', σ. 4725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Συµβασιούχοι Πωλητές
του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων». τόµ. Ζ', σ. 4727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Οξυµµένα παραµένουν τα
προβλήµατα στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) - Συνεχής αποµείωση των δηµοσίων εσόδων εξαιτίας της διοικητικής ανεπάρκειας και έλλειψης
πολιτικής βούλησης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ)». τόµ. Ζ', σ. 4728.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Διάσωση του ιστορικού
Κοιµητηρίου του Αγίου Γεωργίου Ερµούπολης Σύρου». τόµ.
Η', σ. 5067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η πολιτιστική πολιτική του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την ενίσχυση,
ανάπτυξη και υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισµού στην
ελληνική περιφέρεια και το µέλλον του θεάτρου στην περιφέρεια». τόµ. Η', σ. 5068.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Έλεγχος της διαδικασίας
ποινής κατά του ΠΑΟΚ». τόµ. Θ', σ. 6038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Παράπονα και κρίσιµες ηµέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο». τόµ. Θ', σ. 6040.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανακατασκευή του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. τόµ.
Θ', σ. 6048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Σοβαρές καταγγελίες των
εργαζοµένων του Εθνικού Θεάτρου». τόµ. Ι', σ. 6822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Σε κίνδυνο η οµαλή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων». τόµ. Ι', σ. 6824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα
λειτουργίας του Εθνικού Κολυµβητηρίου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ). τόµ. Ι', σ. 6825.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας». τόµ. Ι',
σ. 7016.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Τι µέλλει γενέσθαι µε το
Θεατρικό Μουσείο;» τόµ. Ι', σ. 7018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εκτός ποδηλατοδροµίου οι
αθλητές µας στο ΟΑΚΑ». τόµ. Ι', σ. 7025.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ανάγκες φύλαξης και
καθαριότητας µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. τόµ.
ΙΒ', σ. 8230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Ύποπτες "καινοτοµίες"
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». τόµ. ΙΒ', σ.
8232.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Δηµοτική αγορά Χαλκίδας». τόµ. ΙΔ', σ. 9475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την «κατάσταση των εργαζοµένων στην ΑΕΠΙ και τα δικαιώµατα των δηµιουργών δικαιούχων µελών της». τόµ. ΙΔ', σ. 9477.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Συνεχή κρούσµατα βίας
στα γήπεδα του ελληνικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου».
τόµ. ΙΔ', σ. 9653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Κίνδυνος απένταξης από
το ΕΣΠΑ/ΣΕΣ 2014-2020 των έργων της Αµφίπολης, λόγω
κωλυσιεργίας του Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΕ', σ.
106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να γίνονται οι απαραίτητες
ιατρικές εξετάσεις όσων συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες µε κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση µέσω των
δοµών του κράτους». τόµ. ΙΣΤ', σ. 701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανησυχία για το µέλλον
του ιερού της Αγροτέρας Αρτέµιδος εκφράζει ο Σύλλογος
Ελλήνων Αρχαιολόγων». τόµ. ΙΣΤ', σ. 703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτι-

σµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Δήµου Αχαρνών». τόµ. ΙΣΤ', σ. 704.
Υπουργείο Τουρισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού στον τουριστικό τοµέα».
τόµ. Ζ', σ. 4379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Ιαµατικά Λουτρά και τουριστική πολιτική
για την Καρδίτσα». τόµ. Ζ', σ. 4795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Το Υπουργείο Τουρισµού "καταλύει" επί
της ουσίας τον ΕΟΤ». τόµ. Θ', σ. 6091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης». τόµ. ΙΓ', σ. 9366.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Περικοπή των νοσηλίων σε µονάδες εντατικών
θεραπειών (ΜΕΘ) ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Β', σ. 827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Καµία ορατή εξέλιξη για τη δηµιουργία θεραπευτικού Ογκολογικού Τµήµατος στη Ρόδο». τόµ. Β', σ. 830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη χρόνια έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην
παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Β', σ. 832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Χάνει την αυτονοµία του ο ΕΟΠΥΥ». τόµ. Β', σ.
1156.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)». τόµ. Β', σ. 1306.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Δ', σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: "Να καταβάλλονται κανονικά οι αµοιβές του επικουρικού προσωπικού του ΕΣΥ". τόµ. Δ', σ. 2669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Παιδιατρικό Νοσοκοµείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη». τόµ. Η', σ. 5751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «SOS για τις Παθολογικές κλινικές και το Ψυχιατρικό τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιώς».
τόµ. Η', σ. 5754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Μόνιµη λύση στην εργασιακή ανασφάλεια και απληρωσιά των εργαζόµενων σε καθαριότητα και σίτιση στα
Νοσοκοµεία του ΠΑΓΝΗ και του "Βενιζέλειου"». τόµ. Η', σ.
5757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Μέτρα για την οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών
µε ειδικές ανάγκες στη νησιωτική χώρα». τόµ. Η', σ. 5759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή του clawback σε συµβεβληµένους
και µη κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανοµείς/προµηθευτές
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. τόµ. Η', σ. 5761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα ελλείψεων προσωπικού, κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. τόµ. Η', σ. 5763.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: « Έλλειψη Παιδιάτρων στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέντρο Υγείας Ικαρίας». τόµ. Η', σ. 5769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του
Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης. τόµ. Η', σ. 5771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ανυπαρξία εθνικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του καρκίνου και έλλειψη καινοτόµων ογκολογικών
φαρµάκων». τόµ. Η', σ. 5773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό
Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;» τόµ. Θ', σ. 5960.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Αποκατάσταση προβληµάτων στις αίθουσες χειρουργείων της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Χίου». τόµ.
Ι', σ. 7286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Ι', σ. 7287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Αυξηµένα ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ', σ. 8285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας, Καναλακίου και Φιλιππιάδας του Νοµού
Πρεβέζης». τόµ. ΙΒ', σ. 8287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Χωρίς παιδίατρο εδώ και δυόµισι µήνες το Κέντρο Υγείας Αίγινας - Ελλείψεις και σε Οφθαλµίατρο και
ΩΡΛ». τόµ. ΙΒ', σ. 8288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Για τους επιτυχόντες στον διαγωνισµό 8µηνου για
τα δυο Νοσοκοµεία Λάρισας». τόµ. ΙΒ', σ. 8290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αποστολή δύο ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Μολάων και ενίσχυση µε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό των Μονάδων Υγείας του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Πώληση φαρµάκων και διεθνώς ελεγχόµενων
ουσιών στο διαδίκτυο». τόµ. ΙΓ', σ. 9283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: « Έλλειψη σκευασµάτων γ-σφαιρίνης». τόµ. ΙΓ', σ.
9285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Αποκαλύψεις για το ΚΕΕΛΠΝΟ που εκθέτουν την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας». τόµ. ΙΓ', σ. 9287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Κατάχρηση των ευεργετικών διατάξεων του Νόµου 4368/2016». τόµ. ΙΓ', σ. 9289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας». τόµ. ΙΔ', σ. 9550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Εικόνα κατάρρευσης παρουσιάζει το Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας». τόµ. ΙΔ', σ. 9552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Η διοικητική αυτονόµηση του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου προϋποθέτει την θωράκισή του µε προσωπικό
και εξοπλισµό». τόµ. ΙΔ', σ. 9554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας µε
αναισθησιολόγους και των Κέντρων Υγείας του Νοµού µε

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». τόµ. ΙΔ', σ. 9556.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στον
Νοµό Χαλκιδικής». τόµ. ΙΔ', σ. 9717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης οδηγεί σε υγειονοµική βόµβα λόγω του HIV». τόµ. ΙΔ', σ. 9719.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Για την συνεχιζόµενη ανασφάλεια - οµηρεία του
επικουρικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ». τόµ. ΙΕ', σ. 423.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: "Είναι υποχρεωτικός ή όχι ο εµβολιασµός"; τόµ. ΙΣΤ', σ. 836.
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ολοκλήρωση εργασιών
διαµόρφωσης και περίφραξης απαλλοτριωθείσας περιοχής
στο αεροδρόµιο Χίου και κατασκευή επέκτασης της οδού
Χρήστου». τόµ. Β', σ. 782.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία χώρων έκθεσης τοπικών προϊόντων στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)». τόµ. Β', σ. 980.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επανέναρξη λειτουργίας του επιβατικού σιδηροδροµικού σταθµού Πυθίου- Έβρου. τόµ. Β', σ. 981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία νέων υπηρεσιών δηµοσίων έργων - αποδυνάµωση του Οδικού Άξονα
Κρήτης (ΟΑΚ) - σε τέλµα τα δηµόσια έργα στην Κρήτη».
τόµ. Β', σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η παλαιότητα των αυτοκινήτων ταξί επιβαρύνει την ατµόσφαιρα». τόµ. Β', σ. 1272.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: " Άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών στις λιµενικές εγκαταστάσεις για την κρουαζιέρα
στην Κω". τόµ. Γ', σ. 1858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: "Ηµιτελές ακόµα και µετά τη
λήξη της προθεσµίας παράδοσης το Σχολείο Αρχαγγέλου
Ρόδου". τόµ. Γ', σ. 1859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά την υπογείωση των σιδηροδροµικών γραµµών που διέρχονται από τη Λάρισα. τόµ. Δ',
σ. 2162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε το ζήτηµα της οδικής σύνδεσης της Δράµας µε την Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες. τόµ. Δ', σ. 2471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Πότε θα µεταφερθεί το αµαξοστάσιο της ΟΣΥ από το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, ώστε να προχωρήσει η επένδυση των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και των 8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ;» τόµ. Ε', σ. 2978.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Νέα εισιτήρια µετακίνησης
µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Athena Ticket ταλαιπωρία
δικαιούχων µειωµένου εισιτηρίου». τόµ. Ζ', σ. 4427.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Σε νεκρό σηµείο, τρία χρόνια µετά, ο δρόµος "Πάτρα-Πύργος"». τόµ. Ζ', σ. 4810.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Εξαίρεση της κατασκευής
του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Νοµό Λασιθίου». τόµ. Ζ', σ. 4813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αστικές συγκοινωνίες: Οι
φορολογούµενοι πληρώνουν περισσότερα χρήµατα για χειρότερες υπηρεσίες». τόµ. Θ', σ. 6128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Παύση εργασιών στο Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου». τόµ. Θ', σ. 6385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ανάγκη παρεµβάσεων στην
παλιά εθνική οδό που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας,
καθώς και στον δρόµο Λάρισας - Βόλου». τόµ. Θ', σ. 6385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Νότια παράκαµψη Μυτιλήνης». τόµ. Θ', σ. 6387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Διακοπή της λεωφορειακής γραµµής του ΟΑΣΑ Α16». τόµ. ΙΑ', σ. 7777.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να αποζηµιωθούν άµεσα
οι πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας». τόµ. ΙΑ', σ. 7779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η δηµιουργία τριών νέων
σταθµών διοδίων στον Οδικό άξονα Προµαχώνας - Σέρρες
- Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για τον νοµό
Σερρών». τόµ. ΙΑ', σ. 7781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Παρήλθε και 12η Μαρτίου,
η τελευταία προθεσµία που έθεσε ο κ. Σπίρτζης για την εκκίνηση των διαδικασιών έναρξης του έργου Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΒ', σ. 8223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να διενεργηθεί άµεσα ο
σχετικός διαγωνισµός και να προχωρήσει επιτέλους η κατασκευή του κόµβου Αγ. Πελαγίας». τόµ. ΙΒ', σ. 8225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Προµελέτη και χρηµατοδότηση έργων Αεροδροµίου Χίου». τόµ. ΙΒ', σ. 8228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ακύρωση της Υπουργικής
Απόφασης για µετεγκατάσταση του Αµαξοστασίου του Ελληνικού µε διασφάλιση και αναδιοργάνωση των εγκαταστάσεων για τη στήριξη του αναγκαίου συγκοινωνιακού έργου
στο Λεκανοπέδιο». τόµ. ΙΒ', σ. 8450.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η υπογείωση των σιδηροδροµικών γραµµών του ΟΣΕ στη Λάρισα». τόµ. ΙΔ', σ. 9471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τη «µετατροπή των συµβάσεων των 23 υδρονοµέων εργαζοµένων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε
αορίστου χρόνου και την ένταξή τους στον κανονισµό προσωπικού και τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)».
τόµ. ΙΔ', σ. 9651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ορατός πλέον ο κίνδυνος
να µείνει η Ηλεία εκτός του εθνικού δικτύου των αυτοκινητοδρόµων µε βάση τις µεθοδεύσεις της Κυβέρνησης στον
πολύπαθο δρόµο Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΣΤ', σ. 811.

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Χωρίς ΕΛΤΑ η Πάτµος λόγω εξουθένωσης της µοναδικής υπαλλήλου». τόµ. Β', σ. 819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Μέτρα πρόληψης και καταπολέµησης κυβερνοεπιθέσεων». τόµ. Δ', σ. 2331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ισότιµη προβολή όλων των κοµµάτων στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. τόµ. Δ', σ. 2662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη δράση για την επιχορήγηση για δορυφορικό δέκτη των λευκών περιοχών που δεν καλύπτονται από το επίγειο ψηφιακό σήµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ανεπαρκής κάλυψη τηλεοπτικού σήµατος και διαδικτυακών υπηρεσιών στον Νοµό Φθιώτιδας». τόµ. Ζ', σ.
4372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία
FORTHNET - κίνδυνος περιορισµού και νόθευσης του ανταγωνισµού». τόµ. Ζ', σ. 4544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο σύνολο των Υπουργείων. τόµ. Ζ', σ. 4546.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Διοχετεύεται το 30% της κρατικής διαφήµισης στην
Περιφέρεια;» τόµ. Ζ', σ. 4548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις επενδύσεις για την ευρυζωνικότητα. τόµ. Η', σ. 5169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ανάγκη επαναφοράς του µειωµένου ταχυδροµικού
τέλους για τα έντυπα των ιδιοκτητών-δηµοσιογράφων που
είναι ή µπορούν να είναι µέλη της ΕΔΙΠΤ». τόµ. Η', σ.
5174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τον Ελληνικό Διαστηµικό Οργανισµό. τόµ. Ι', σ.
7256.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Παραίτηση καθηγητού Σταύρου Κριµιζή, Προέδρου
του Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού (ΕΛΔΟ)». τόµ. Ι',
σ. 7258.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε
θέµα: "Κατασκευή ψευδών ειδήσεων (fake news) µε τη συµµετοχή Ελλήνων αξιωµατούχων και την αρωγή κρατικών
ΜΜΕ". τόµ. ΙΒ', σ. 8090.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψη-
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φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ταλαιπωρία και επιβάρυνση των καταναλωτών από
την καθυστέρηση απόδοσης χρηµατικών ποσών που έχουν
καταβάλει στα ΕΛΤΑ για εξόφληση λογαριασµών της ΔΕΗ».
τόµ. ΙΒ', σ. 8626.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής που παραγράφησαν στη διαδροµή από ΣΔΟΕ σε ΑΑΔΕ και οι κυβερνητικές ευθύνες για την απώλεια εσόδων». τόµ. ΙΓ', σ.
9281.
ΕΣΤΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ.
4383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των φοιτητικών εστιών. τόµ. Ζ', σ. 5057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Τραγική η
κατάσταση µε τις φοιτητικές εστίες». τόµ. ΙΣΤ', σ. 672.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Διασφάλιση του δικαιώµατος στην εργασία των εργαζοµένων µε "µπλοκάκι" στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) Υπηρεσίες Α.Ε.». τόµ. Ι', σ. 6816.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να σταµατήσει η τροµοκρατία και οι διώξεις των
εργαζοµένων στα σούπερ µάρκετ «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ», να διασφαλιστεί το δικαίωµά τους στη δουλειά και να καταβληθούν τα δεδουλευµένα τους». τόµ. Ζ', σ. 4345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία
FORTHNET - κίνδυνος περιορισµού και νόθευσης του ανταγωνισµού». τόµ. Ζ', σ. 4544.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απλήρωτοι εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων "PROVET"». τόµ. Ι', σ. 7020.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4541, ΦΕΚ: 93 A' / 31.05.2018). τόµ. ΙΑ',
σ. 7530, τόµ. ΙΒ', σ. 8097-8141.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απολύσεις-συνδικαλιστικές διώξεις στις εταιρείες
"ΑΝΑΜΕΤΤ" και "ΒΙΑΝΑΤ" του Οµίλου Στασινόπουλου».
τόµ. ΙΒ', σ. 8071.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να διασφαλιστούν τα
πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών και τα εργασιακά
δικαιώµατα των εργαζοµένων της ΑΕΠΙ». τόµ. Ζ', σ. 4725.

Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4548, ΦΕΚ: 104 A' /
13.06.2018). τόµ. ΙΒ', σ. 8452, 8655-8702.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά µε την
πώληση της ΑΕΕΓΑ "Η Εθνική"». τόµ. Ι', σ. 6693.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4541, ΦΕΚ: 93 A' / 31.05.2018). τόµ. ΙΑ',
σ. 7530, τόµ. ΙΒ', σ. 8097-8141.
EUROGROUP
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ', σ. 96579700.
ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4492, ΦΕΚ: 156 A' / 18.10.2017). τόµ. Α', σ. 511586.
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις επενδύσεις για την ευρυζωνικότητα. τόµ. Η', σ. 5169.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4500, ΦΕΚ: 177
Α' / 22.11.2017). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Γ', σ. 1315-1320.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Χωρίς στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο για το µέλλον της Ευρώπης». (Επερωτώντες: Δεκαεννέα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. Δ', σ. 2672.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού,
αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ' αυτήν Παραρτηµάτων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4518, ΦΕΚ:
23 A' / 13.02.2018). τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 43884397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4543,
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ΦΕΚ: 96 A' / 06.06.2018). τόµ. Θ', σ. 6377, τόµ. ΙΑ', σ.
7628-7633, 7741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4544, ΦΕΚ: 97 A' / 06.06.2018).
τόµ. Ι', σ. 6613, τόµ. ΙΑ', σ. 7628-7633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Η θέση της Ελλάδας αναφορικά µε τη
διαµόρφωση του νέου Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου της ΕΕ». τόµ. Ι', σ. 7008.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου
που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των
υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4515, ΦΕΚ: 18 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4605.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4516, ΦΕΚ: 19 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4604, 4664-4665.
Ζ
ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Αποζηµίωση κατοίκων Χίου από ζηµιές συνέπεια του µεταναστευτικού". τόµ. Ζ', σ.
5013.
ΖΩΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Η Κυβέρνηση γκριζάρει το Ιόνιο. Κίνδυνοι
στη νέα συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες µε την Αλβανία». τόµ. Η', σ. 5672.
ΖΩΟΝΟΣΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Μέτρα για τα
κρούσµατα ευλογίας σε κοπάδια αιγοπροβάτων στη Λέσβο". τόµ. Β', σ. 1279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η λειτουργία των
κτηνιατρικών υπηρεσιών, η διαχείριση των ζωονόσων και
οι επιπτώσεις τους στην κτηνοτροφία». τόµ. Θ', σ. 6119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης που επλήγησαν από την ευλογιά
των προβάτων κατά το έτος 2014». τόµ. Θ', σ. 6122.

Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Άρση κορεσµένου ηλεκτρικού δικτύου Πελοποννήσου». τόµ. Θ', σ. 5927.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4533, ΦΕΚ: 75 A' / 27.04.2018). τόµ. Ι', σ. 6828,
6893-6920, 6922-6999.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Κόβουν το ρεύµα
στους ΤΟΕΒ - Εκβιάζουν τους αγρότες". τόµ. ΙΒ', σ. 8091.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΤΟΕΒ - Μάτι - Τυρνάβου - Αµπελώνα στο Νοµό Λάρισας». τόµ. ΙΑ', σ. 7785.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο σύνολο των Υπουργείων. τόµ. Ζ', σ. 4546.
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την «Ηλιακή Ενέργεια». τόµ. Β', σ. 1297.
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και,
όπως έχει αποφασίσει ο ΟΗΕ, για την επέτειο καταπολέµησης της βίας κατά των γυναικών, θα φωταγωγηθεί η Βουλή
σε χρώµα πορτοκαλί. τόµ. Δ', σ. 2230.
Αναφορά στην παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της
βίας κατά των γυναικών. τόµ. Δ', σ. 2303, 2331, 2335.
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ
Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την
Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
τόµ. ΙΑ', σ. 7750-7758.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
Γενοκτονίας των Ποντίων. τόµ. ΙΑ', σ. 7758.
Αναφορά από το Προεδρείο για την Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το
τουρκικό κράτος. τόµ. ΙΣΤ', σ. 671.
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αναφορά στην Ηµέρα της Μητέρας τόµ. ΙΑ', σ. 7487.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνη-
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σης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την εφαρµογή του
νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης Λογαριασµών της
Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συµφωνίας Αρµοδίων
Αρχών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4493, ΦΕΚ: 164 A' / 31.10.2017).
τόµ. Α', σ. 316, τόµ. Β', σ. 986-991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4534, ΦΕΚ: 77 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ. 6071,
τόµ. Ι', σ. 6830-6838.
Θ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ
"περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4546, ΦΕΚ: 101 A' / 12.06.2018). τόµ.
ΙΑ', σ. 7815, τόµ. ΙΒ', σ. 8297-8350.
ΘΕΑΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η πολιτιστική πολιτική του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την ενίσχυση,
ανάπτυξη και υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισµού στην
ελληνική περιφέρεια και το µέλλον του θεάτρου στην περιφέρεια». τόµ. Η', σ. 5068.
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τεράστιες ζηµιές
στην Κρήτη σε φυτικό κεφάλαιο, δηµόσιες - δηµοτικές και
ιδιωτικές υποδοµές κ.λ.π. - Άµεση αποζηµίωση των παραγωγών και στήριξη των πληγέντων - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. Η', σ. 5412.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4509, ΦΕΚ: 201 A' / 22.12.2017). τόµ.
Δ', σ. 2394, τόµ. ΣΤ', σ. 3595-3744.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί Μουσουλµάνων
Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α'182) που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α' 11)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4511, ΦΕΚ: 2 A' / 15.01.2018).
τόµ. Δ', σ. 2683, τόµ. ΣΤ', σ. 3763-3807.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί Μουσουλµάνων

Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α'182) που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α' 11)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4511, ΦΕΚ: 2 A' / 15.01.2018).
τόµ. Δ', σ. 2683, τόµ. ΣΤ', σ. 3763-3807.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Ιαµατικά Λουτρά και τουριστική πολιτική
για την Καρδίτσα». τόµ. Ζ', σ. 4795.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στον
Νοµό Χαλκιδικής». τόµ. ΙΔ', σ. 9717.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να γίνονται οι απαραίτητες
ιατρικές εξετάσεις όσων συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες µε κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση µέσω των
δοµών του κράτους». τόµ. ΙΣΤ', σ. 701.
ΙΑΤΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου
2003 «σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις
θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4498, ΦΕΚ: 172 A' /
16.11.2017). τόµ. Β', σ. 1305, τόµ. Γ', σ. 1862-1926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Χωρίς παιδίατρο εδώ και δυόµισι µήνες το Κέντρο Υγείας Αίγινας - Ελλείψεις και σε Οφθαλµίατρο και
ΩΡΛ». τόµ. ΙΒ', σ. 8288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αποστολή δύο ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Μολάων και ενίσχυση µε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό των Μονάδων Υγείας του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας». τόµ. ΙΔ', σ. 9550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας µε
αναισθησιολόγους και των Κέντρων Υγείας του Νοµού µε
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». τόµ. ΙΔ', σ. 9556.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη χρόνια έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην
παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Β', σ. 832.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Ανάγκη άµεσης ελευθέρωσης των
20.000 ιδιοκτητών στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές των
δήµων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, από τις διεκδικήσεις του δηµοσίου". τόµ. ΣΤ', σ. 3756.

85
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
.4564, ΦΕΚ: 170 A'/21.09.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531, 711744.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση Σύµβασης δωρεάς
µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
(Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4565, ΦΕΚ:
173 A'/02.10.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 809, 869-890.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση
της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4555, ΦΕΚ: 133 A' /
19.07.2018). τόµ. ΙΔ', σ. 9650, 9853-9912, 9913-10099.
ΙΜΙΑ (Βραχονησίδα)
Αναφορά στην επέτειο της κρίσης των Ιµίων και στον χαµό των τριών αξιωµατικών του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4602, 4718.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής εις µνήµη των αντρών που έπεσαν στο καθήκον για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, στα Ίµια. τόµ. Ζ', σ. 4718.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Τα όρια της θαλάσσιας περιοχής των Ιµίων». τόµ. Η', σ. 5414.
Αναφορά στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι', σ.
6712, 6714, 6717, 6718, 6719.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4505, ΦΕΚ: 89
A'/08.12.2017). τόµ. Δ', σ. 2394-2456.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Ι.Ε.Κ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα οξυµένα προβλήµατα που συναντάνε οι σπουδαστές των δηµοσίων ΙΕΚ µε το άνοιγµα των σχολών τους.
τόµ. Δ', σ. 2167.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Η ανάγκη χρηµατοδότησης για εξοπλισµό ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και εργαστηριακό
εξοπλισµό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ µέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 στα
σχολεία αρµοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Δυτικής Ελλάδας». τόµ. ΙΑ', σ. 7521.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4528, ΦΕΚ: 50 A' /
16.03.2018). τόµ. Ζ', σ. 4733, τόµ. Η', σ. 5777-5803.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)». τόµ. Β', σ. 1306.
INTERNET
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ανεπαρκής κάλυψη τηλεοπτικού σήµατος και διαδικτυακών υπηρεσιών στον Νοµό Φθιώτιδας». τόµ. Ζ', σ.
4372.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Πώληση φαρµάκων και διεθνώς ελεγχόµενων
ουσιών στο διαδίκτυο». τόµ. ΙΓ', σ. 9283.
ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total E&P Greece B.V", "Edison
International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή
2, Ιόνιο Πέλαγος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4525, ΦΕΚ: 47 A' / 15.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096,
5604-5649, 5650.
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4535, ΦΕΚ: 78 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ.
6376, τόµ. Ι', σ. 6702-6720.
ΙΣΠΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε
τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4552, ΦΕΚ: 118 Α' / 06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ.
8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9575, 9618.
ΙΣΡΑΗΛ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών
Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4550, ΦΕΚ: 108 A' / 20.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ.
ΙΓ', σ. 9294-9314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη-
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νικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ',
σ. 7439.
ΙΤΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε
τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4552, ΦΕΚ: 118 Α' / 06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ.
8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9575, 9618.
Κ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4500, ΦΕΚ: 177
Α' / 22.11.2017). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Γ', σ. 1315-1320.
ΚΑΖΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Απλήρωτοι εργαζόµενοι στο καζίνο Ρίο". τόµ. Α',
σ. 297.
ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων,
για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α. Ε." και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4499, ΦΕΚ: 176 Α'
/ 21.11.2017). τόµ. Γ', σ. 1955-1989, 1991-2011.
ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Αυξηµένα ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ', σ. 8285.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 3, 5, 8,
35, 37, 39, 40, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 96, 97, 101,
302, 316, 317, 321, 322, 326, 329, 330, 331, 337, 342,
343, 346, 347, 350, 361, 364, 365, 368, 373, 379, 391,
401, 402, 403, 407, 408, 409, 416, 417, 421, 422, 423,
424, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 438, 501, 502, 511,
513, 514, 515, 516, 521, 522, 523, 532, 538, 539, 540,
541, 544, 547, 549, 559, 561, 571, 574, 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 599, 602, 603, 607, 613,
617, 619, 621, 628, 631, 645, 648, 650, τόµ. Β', σ. 656,
657, 659, 672, 677, 680, 682, 688, 777, 778, 785, 787,
789, 790, 822, 823, 824, 829, 830, 831, 835, 836, 842,
854, 856, 864, 867, 874, 881, 884, 885, 889, 890, 891,
893, 898, 899, 910, 911, 912, 914, 915, 900, 903, 905,
920, 961, 980, 981, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 1136,
1140, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153,
1155, 1157, 1158, 1161, 1162, 1170, 1171, 1174, 1175,
1176, 1179, 1180, 1182, 1189, 1187, 1188, 1190, 1208,
1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1216, 1218, 1272, 1274,
1276, 1283, 1284, 1285, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295, 1297, 1298, 1300, 1301, 1303, 1304, 1305, τόµ. Γ',

σ. 1315, 1317, 1318, 1319, 1320, 1715, 1719, 1725,
1728, 1729, 1730, 1733, 1736, 1739, 1741, 1743, 1745,
1746, 1749, 1761, 1762, 1766, 1767, 1861, 1862, 1864,
1873, 1875, 1884, 1887, 1888, 1989, 1890, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1898, 1901, 1904, 1906, 1907, 1910,
1911, 1912, 1914, 1919, 1920, 1921, 1937, 1939, 1949,
1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1966, 1968, 1978, 1981,
1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 2001, 2004,
2009, 2027, 2028, 2031, 2034, 2036, 2051, τόµ. Δ', σ.
2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2060, 2065, 2066,
2067, 2068, 2070, 2072, 2073, 2075, 2076, 2077, 2080,
2085, 2091, 2092, 2093, 2096, 2097, 2099, 2101, 2102,
2103, 2104, 2108, 2110, 2114, 2116, 2117, 2118, 2119,
2120, 2121, 2122, 2123, 2127, 2128, 2130, 2131, 2133,
2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2140, 2142, 2143, 2161,
2163, 2165, 2167, 2170, 2173, 2174, 2175, 2177, 2183,
2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2192, 2195, 2197, 2198,
2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2207, 2212, 2214, 2218,
2224, 2226, 2229, 2230, 2234, 2331, 2334, 2335, 2341,
2343, 2344, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352,
2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361,
2362, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371,
2372, 2374, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383,
2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2390, 2391, 2394, 2395,
2396, 2401, 2402, 2408, 2411, 2412, 2413, 2415, 2417,
2419, 2423, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442,
2445, 2447, 2449, 2450, 2451, 2452, 2465, 2466, 2467,
2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2671, 2672,
2674, 2675, 2678, 2679, 2681, 2683, 2684, 2686, 2687,
2688, 2691, 2692, 2693, 2695, 2699, 2700, 2710, 2713,
2716, 2717, 2720, 2721, 2733, 2734, τόµ. Ε', σ. 2784,
2785, 2786, 2789, 2974, 2995, 3005, 3007, 3008, 3010,
3011, 3012, 3027, 3030, 3032, 3039, 3045, 3050, 3052,
3055, 3057, 3058, 3059, 3064, 3071, 3072, 3085, 3086,
3110, 3111, 3114, 3115, 3117, 3118, 3119, 3190, 3191,
3193, 3133, 3137, 3138, 3139, 3145, 3147, 3151, 3152,
3153, 3155, 3159, 3163, 3168, 3170, 3173, 3174, 3175,
3178, 3179, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3191, 3194,
3195, 3196, 3197, 3205, 3210, 3212, 3214, 3217, 3229,
3231, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3243, 3247, 3253,
3254, 3255, 3264, 3265, 3274, 3275, 3276, 3277, 3282,
3284, 3285, 3286, 3287, 3293, 3295, 3296, 3298, 3299,
3300, 3302, 3305, 3306, 3307, 3308, 3457, 3458, 3459,
3477, 3478, 3479, 3491, 3492, 3497, 3498, 3499, 3500,
3501, 3506, 3508, 3509, 3510, 3512, 3513, 3514, 3517,
3519, 3520, 3521, 3522, 3526, 3527, 3528, 3530, 3531,
3534, 3535, 3537, 3541, 3580, 3584, 3585, τόµ. ΣΤ', σ.
3589, 3596, 3595, 3696, 3597, 3599, 3600, 3601, 3604,
3605, 3606, 3607, 3608, 3610, 3611, 3618, 3615, 3620,
3622, 3623, 3627, 3628, 3630, 3631, 3635, 3636, 3638,
3639, 3641, 3646, 3649, 3651, 3652, 3653, 3659, 3671,
3673, 3675, 3747, 3749, 3751, 3753, 3758, 3759, 3763,
3765, 3768, 3772, 3773, 3777, 3780, 3790, 3794, 3795,
3797, 3805, 3830, 3831, 3832, 3838, 3840, 3842, 3843,
3845, 3849, 3852, 3853, 3857, 3859, 3860, 3861, 3877,
3878, 3879, 3880, 3885, 3887, 3889, 3899, 3905, 3907,
3912, 3915, 3920, 3930, 3931, 3935, 3936, 3937, 3938,
3939, 3942, 3949, 3945, 3951, 3950, 3952, 3953, 3955,
3953, 3968, 3976, 3982, 3983, 3984, 3986, 3989, 3990,
3991, 3997, 4004, 4006, 4007, 4011, 4020, 4026, 4267,
4273, 4286, 4287, 4288, 4291, 4292, 4293, 4295, 4296,
4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4316, 4320, 4321, 4324,
4325, 4326, τόµ. Ζ', σ. 4348, 4372, 4374, 4375, 4378,
4383, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4416, 4418,
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4427, 4428, 4430, 4431, 4433, 4435, 4436, 4439, 4443,
4444, 4452, 5454, 4461, 4463, 4467, 4468, 4544, 4548,
4550, 4551, 4552, 4554, 4559, 4563, 4588, 4590, 4593,
4595, 4596, 4597, 4599, 4602, 4604, 4718, 4733, 4734,
4736, 4742, 4743, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4752,
4755, 4757, 4758, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4794,
4795, 4796, 4797, 4799, 4803, 4804, 4806, 4809, 4810,
4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4818, 4819, 4821, 4823,
4824, 4825, 4829, 4830, 4834, 4837, 4839, 4840, 4842,
4843, 4858, 4860, 4865, 4871, 4873, 4874, 4877, 4879,
4880, 5009, 5011, 5012, 5014, 5017, 5018, 5022, 5023,
5026, 5027, 5028, 5056, 5057, 5058, 5060, 5061, τόµ.
Η', σ. 5069, 5070, 5072, 5073, 5074, 5076, 5077, 5078,
5083, 5085, 5089, 5093, 5097, 5098, 5100, 5101, 5105,
5108, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5174, 5176, 5177,
5233, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247,
5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5254, 5259, 5269, 5270,
5271, 5274, 5276, 5277, 5288, 5289, 5290, 5294, 5301,
5302, 5304, 5305, 5306, 5307, 5312, 5313, 5314, 5316,
5317, 5321, 5322, 5323, 5326, 5327, 5328, 5329, 5333,
5335, 5341, 5343, 5345, 5351, 5352, 5356, 5357, 5395,
5396, 5399, 5408, 5411, 5412, 5417, 5418, 5419, 5420,
5421, 5423, 5431, 5433, 5434, 5435, 5436, 5438, 5444,
5447, 5448, 5451, 5453, 5454, 5464, 5466, 5468, 5470,
5471, 5473, 5474, 5482, 5487, 5490, 5492, 5507, 5508,
5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5520, 5521, 5523,
5543, 5544, 5545, 5546, 5548, 5550, 5551, 5555, 5556,
5559, 5563, 5564, 5565, 5604, 5607, 5622, 5627, 5629,
5630, 5631, 5649, 5670, 5672, 5674, 5676, 5690, 5694,
5695, 5705, 5707, 5712, 5714, 5715, 5717, 5718, 5721,
5722, 5723, 5725, 5726, 5728, 5730, 5731, 5733, 5736,
5738, 5739, 5740, 5741, 5748, 5749, 5755, 5756, 5757,
5761, 5762, 5766, 5773, 5777, 5780, 5782, 5784, 5785,
5786, 5787, 5788, 5789, 5791, 5792, 5793, 5795, 5798,
5801, τόµ. Θ', σ. 5837, 5839, 5850, 5851, 5853, 5858,
5859, 5862, 5871, 5872, 5873, 5876, 5877, 5879, 5880,
5881, 5884, 5885, 5887, 5890, 5892, 5908, 5926, 5927,
5930, 5968, 5973, 5974, 5982, 5983, 5988, 5992, 5994,
5995, 5996, 5999, 6000, 6009, 6015, 6017, 6018, 6037,
6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6046, 6049, 6052, 6055,
6059, 6061, 6062, 6063, 6064, 6066, 6067, 6069, 6071,
6072, 6086, 6093, 6094, 6121, 6122, 6124, 6128, 6129,
6131, 6133, 6141, 6142, 6147, 6149, 6155, 6156, 6157,
6158, 6161, 6167, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6177,
6178, 6179, 6183, 6184, 6188, 6189, 6190, 6194, 6195,
6199, 6237, 6238, 6370, 6374, 6377, 6379, 6380, 6390,
6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6403, 6407, 6409, 6414,
6416, 6418, 6419, 6421, 6422, 6424, 6427, 6429, 6431,
6432, 6433, 6434, 6435, 6438, 6439, 6455, 6456, 6457,
6459, 6442, 6446, 6447, 6449, 6461, 6463, 6464, 6465,
6466, 6467, 6468, τόµ. Ι', σ. 6808, 6621, 6623, 6624,
6625, 6628, 6629, 6632, 6633, 6635, 6636, 6638, 6639,
6640, 6641, 6642, 6646, 6649, 6664, 6665, 6667, 6668,
6669, 6671, 6673, 6690, 6691, 6692, 6694, 6695, 6697,
6702, 6704, 6705, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6714,
6716, 6718, 6719, 6808, 6813, 6816, 6820, 6821, 6825,
6828, 6829, 6830, 6832, 6833, 6835, 6856, 6857, 6858,
6860, 6861, 6865, 6868, 6871, 6881, 6883, 6884, 6886,
6893, 6894, 6900, 6901, 6906, 6907, 6910, 6912, 6914,
6915, 6916, 6918, 6919, 6920, 6922, 6923, 6932, 6933,
6935, 6938, 6944, 6945, 6948, 6951, 6953, 6954, 6956,
6960, 7010, 7013, 7014, 7015, 7016, 7018, 7022, 7023,

7031, 7033, 7060, 7071, 7167, 7172, 7173, 7175, 7184,
7192, 7194, 7195, 7196, 7250, 7252, 7258, 7260, 7264,
7288, 7289, 7293, 7295, 7297, τόµ. ΙΑ', σ. 7299, 7300,
7308, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7324, 7326, 7328,
7334, 7335, 7336, 7338, 7339, 7340, 7344, 7347, 7349,
7351, 7352, 7355, 7363, 7366, 7377, 7381, 7388, 7389,
7390, 7392, 7394, 7400, 7402, 7403, 7405, 7406, 7410,
7417, 7424, 7439, 7440, 7443, 7444, 7446, 7448, 7443,
7444, 7451, 7456, 7457, 7459, 7461, 7469, 7471, 7473,
7474, 7475, 7482, 7486, 7487, 7510, 7512, 7514, 7527,
7528, 7532, 7533, 7534, 7535, 7537, 7539, 7545, 7549,
7554, 7557, 7559, 7564, 7565, 7566, 7567, 7573, 7574,
7576, 7590, 7591, 7593, 7594, 7596, 7598, 7601, 7603,
7604, 7628, 7629, 7630, 7631, 7632, 7633, 7749, 7750,
7777, 7782, 7785, 7786, 7787, 7789, 7790, 7794, 7800,
7801, 7802, 7804, 7807, 7802, 7803, 7804, 7806, 7807,
7810, 7811, 7812, 7815, 7823, 7824, 7827, 7828, 7839,
7841, 7846, 7847, 7848, 7849, 7854, 7855, 7856, 7858,
7860, 7861, 7863, 7865, 7866, 7873, 7891, 7989, 7996,
8001, 8007, 8022, 8024, 8032, 8034, τόµ. ΙΒ', σ. 8058,
8059, 8060, 8061, 8062, 8064, 8068, 8073, 8074, 8075,
8077, 8085, 8089, 8095, 8097, 8101, 8105, 8107, 8108,
8110, 8112, 8113, 8115, 8116, 8117, 8119, 8120, 8123,
8124, 8125, 8126, 8132, 8133, 8136, 8138, 8139, 8152,
8153, 8167, 8169, 8170, 8171, 8175, 8177, 8178, 8179,
8180, 8181, 8182, 8183, 8223, 8226, 8227, 8228, 8234,
8235, 8236, 8250, 8252, 8253, 8259, 8260, 8261, 8262,
8263, 8264, 8265, 8266, 8269, 8270, 8272, 8274, 8276,
8277, 8278, 8282, 8290, 8292, 8297, 8299, 8301, 8302,
8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8329, 8331, 8333,
8338, 8339, 8340, 8344, 8345, 8346, 8440, 8441, 8442,
8443, 8450, 8452, 8454, 8455, 8462, 8464, 8470, 8472,
8474, 8476, 8480, 8481, 8482, 8497, 8498, 8502, 8528,
8535, 8537, 8609, 8629, 8634, 8635, 8640, 8646, 8649,
8651, 8655, 8656, 8660, 8667, 8671, 8674, 8681, 8685,
8686, 8687, 8688, τόµ. ΙΓ', σ. 8755, 8756, 8757, 8759,
8760, 8761, 8763, 8767, 8768, 8770, 8773, 8775, 8779,
8781, 8784, 8785, 8786, 8787, 8789, 8792, 8798, 8813,
8821, 8823, 8832, 8833, 8836, 8840, 8841, 8842, 8843,
8840, 8843, 8847, 8851, 8854, 8855, 8856, 8858, 8859,
8860, 8862, 8867, 8868, 8869, 8872, 8874, 8879, 8881,
8882, 8883, 8885, 8902, 8903, 8913, 8919, 8927, 8989,
8990, 8991, 8993, 8995, 8996, 8997, 8999, 8987, 8990,
8991, 8992, 8993, 8996, 9006, 9009, 9010, 9011, 9012,
9014, 9017, 9018, 9020, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027,
9031, 9042, 9046, 9047, 9048, 9049, 9054, 9057, 9058,
9061, 9062, 9063, 9065, 9067, 9069, 9071, 9072, 9073,
9079, 9080, 9081, 9082, 9085, 9089, 9090, 9091, 9092,
9093, 9094, 9096, 9097, 9098, 9099, 9102, 9103, 9105,
9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9123, 9125,
9129, 9130, 9131, 9134, 9135, 9136, 9138, 9139, 9140,
9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9149, 9151, 9155, 9156,
9157, 9158, 9160, 9161, 9164, 9165, 9166, 9167, 9169,
9170, 9171, 9175, 9176, 9177, 9178, 9181, 9182, 9183,
9184, 9186, 9187, 9188, 9189, 9193, 9196, 9197, 9198,
9200, 9203, 9205, 9206, 9208, 9209, 9210, 9214, 9215,
9216, 9219, 9221, 9223, 9224, 9225, 9226, 9228, 9229,
9230, 9231, 9236, 9281, 9281, 9282, 9289, 9294, 9295,
9296, 9297, 9298, 9300, 9301, 9302, 9303, 9325, 9327,
9330, 9334, 9335, 9338, 9344, 9345, 9365, 9368, 9369,
9670, 9372, 9384, 9385, 9386, 9388, 9396, 9395, 9398,
9405, 9407, 9412, 9413, 9414, 9415, 9417, 9422, 9425,
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9426, 9429, 9430, 9431, 9433, 9434, 9437, 9438, 9440,
9441, 9443, 9444, 9445, 9446, 9448, 9450, 9453, 9455,
9456, τόµ. ΙΔ', σ. 9470, 9485, 9487, 9492, 9495, 9504,
9506, 9513, 9515, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522,
9549, 9550, 9555, 9554, 9558, 9540, 9541, 9562, 9563,
9564, 9565, 9566, 9567, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573,
9574, 9575, 9618, 9656, 9657, 9659, 9660, 9661, 9663,
9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9681, 9684, 9687, 9688,
9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9715,
9723, 9727, 9731, 9735, 9740, 9741, 9743, 9744, 9758,
9761, 9782, 9791, 9794, 9797, 9800, 9801, 9806, 9833,
9848, 9853, 9854, 9855, 9857, 9859, 9860, 9864, 9869,
9875, 9882, 9886, 9887, 9888, 9889, 9891, 9894, 9900,
9901, 9904, 9906, 9909, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916,
9917, 9918, 9919, 9921, 9923, 9924, 9926, 9931, 9933,
9937, 9941, 9944, 9945, 9946, 9971, 9972, 9975, 9976,
9982, 9985, 9992, 9997, 9998, 10000, 10002, 10003,
10006, 10009, 10010, 10012, 10017, 10019, 10020,
10022, 10023, 10028, 10045, 10195, 10200, 10204,
10216, τόµ. ΙΕ', σ. 50, 52, 53, 55, 65, 72, 75, 76, 77, 79,
80, 81, 87, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 123, 125,
126, 127, 170, 171, 176, 178, 179, 180, 201, 203, 205,
208, 210, 212, 261, 263, 265, 270, 272, 273, 274, 275,
278, 277, 282, 292, 295, 296, 297, 300, 301, 307, 309,
310, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325,
421, 426, 462, τόµ. ΙΣΤ', σ. 513, 514, 515, 531, 537, 538,
540, 549, 555, 558, 562, 666, 668, 671, 694, 697, 701,
710, 711, 712, 720, 721, 722, 727, 732, 735, 737, 739,
740, 811, 812, 813, 836, 838, 841, 843, 844, 845, 846,
847, 848, 849, 854, 855, 857, 859, 869, 871, 874, 879,
878, 881, 883, 884, 889, 942, 946, 947, 949, 950, 951,
952, 954, 955, 956, 959, 961.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση αδιαβάθµιτων εγγράφων από τον Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδο. τόµ. Δ', σ. 2136, 2137.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ', σ. 2185, 2186.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το θέµα του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ', σ. 2394 - 2395, 2417.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β' ΦΕΚ 51 Α', 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε', σ. 3001-3003.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018». τόµ. Ε', σ.
3005 - 3006.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη και Π. Καµµένου. τόµ. Ε', σ. 3347.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε', σ. 3477, 3478,
3479, 3480, 3498, 3501, 3507, 3528, 3535, 3539.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος,
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας
και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ.
5177-5404.
Συζήτηση επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5239-5250.
Ψηφοφορία µε έγερση, σχετικά µε την αποδοχή ή όχι
των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων που ετέθησαν, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
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Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5250.
Μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση ή µη Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5357-5399.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε εκφράσεις που
χρησιµοποιήθηκαν εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου.
τόµ. Θ', σ. 5887.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα
λήξης των οµιλιών και την διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και
Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6149, 6151, 6153, 6155, 6156,
6188.
Συζήτηση επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και

του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7800-7807.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 75
παρ. 3 του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά στην ευπρεπή εµφάνιση των Βουλευτών. τόµ. ΙΒ', σ. 8112.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ', σ. 8455, 8457, 8459, 8464, 8475,
8477, 8483, 8483, 8498, 8502, 8531, 8535.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διεξαγωγή της συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 8987-8990.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί της
πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν
ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9174.
ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ενίσχυση καπνοκαλλιεργητών της Θράκης». τόµ. ΙΒ', σ. 8222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταστροφικές
ζηµιές από ασθένεια στις καπνοκαλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». τόµ. ΙΕ', σ. 105.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Αναφορά στην Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου.
τόµ. Ζ', σ. 4765.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ανυπαρξία εθνικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του καρκίνου και έλλειψη καινοτόµων ογκολογικών
φαρµάκων». τόµ. Η', σ. 5773.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: "Απονοµή χάριτος σε ποινικούς κατάδικους, προκειµένου να διοριστούν ή να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος". τόµ. ΙΔ', σ. 9548.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αξιοποίηση και
αναβάθµιση των παιδικών κατασκηνώσεων Δρακότρυπας
και Καστανιάς του Νοµού Καρδίτσας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 695.
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Προβλήµατα στον καταυλισµό Ροµά της
Πάτρας». τόµ. ΙΓ', σ. 9328.
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για την κατολίσθηση - καθίζηση - µετατόπιση εδάφους στην Κρυοπηγή Πρέβεζας». τόµ. Ι', σ. 7010.
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ΚΑΥΣΙΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καύση εναλλακτικών
καυσίµων από την τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ"
στον Βόλο». τόµ. ΙΑ', σ. 7510.
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ - ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Μη κάλυψη ατοµικών
αναγκών σε καυσόξυλα κατά παράβαση του νόµου». τόµ.
Ε', σ. 2996.
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Αναστολή λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων». τόµ. Β', σ. 1144.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Λειτουργία Κέντρων Κοινότητας». τόµ. Β', σ.
788.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την «απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εκδιώξει τους εκπαιδευόµενους στο Τµήµα Φυσικής
Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΑΜΕΑ)». τόµ. Ζ', σ. 4801.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της πολιτικής των hotspots». τόµ. ΙΑ', σ. 7513.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απελπιστική η κατάσταση
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 706.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: « Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"». τόµ. Ζ', σ. 5056.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: « Έλλειψη Παιδιάτρων στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέντρο Υγείας Ικαρίας». τόµ. Η', σ. 5769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του
Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης. τόµ. Η', σ. 5771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας, Καναλακίου και Φιλιππιάδας του Νοµού
Πρεβέζης». τόµ. ΙΒ', σ. 8287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Χωρίς παιδίατρο εδώ και δυόµισι µήνες το Κέντρο Υγείας Αίγινας - Ελλείψεις και σε Οφθαλµίατρο και
ΩΡΛ». τόµ. ΙΒ', σ. 8288.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας». τόµ. ΙΔ', σ. 9550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας µε
αναισθησιολόγους και των Κέντρων Υγείας του Νοµού µε
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». τόµ. ΙΔ', σ. 9556.
ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Πληµµελής η προετοιµασία των δοµών φιλοξενίας για τη χειµερινή περίοδο». τόµ.
Γ', σ. 1937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Με ποια διαδικασία πραγµατοποιήθηκε η ανάθεση στους "Γιατρούς του Κόσµου" της
φροντίδας της υγείας των προσφύγων του Κέντρου Φιλοξενίας στη ΒΙΠΕ Δράµας;» τόµ. ΙΒ', σ. 8251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα "Τραγικές συνθήκες στο
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου Ορεστιάδας". τόµ. ΙΓ', σ. 9345.
ΚΕΝΤΡΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Έγκριση του έργου βελτίωσης του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού στο Νοµό
Δράµας». τόµ. Η', σ. 5471.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΑΤ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου
της 20ής Απριλίου 2015 (EEL 106/24-4-2015) και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4566, ΦΕΚ: 175 A'/08.10.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 695, 843862.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων ΙΙ) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις
και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 726.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Αποκαλύψεις για το ΚΕΕΛΠΝΟ που εκθέτουν την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας». τόµ. ΙΓ', σ. 9287.
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ',
σ. 7482.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τον περιορισµό της ευθύνης των κληρονόµων στις κατάχρεες κληρονοµιές». τόµ. Α', σ. 601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ανάγκη εξορθολογισµού του αριθµού
και του ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων φόρου
κληρονοµιάς, δωρεών και γονικών παροχών». τόµ. Ζ', σ.
5062.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: "Ποιους στόχους έχει
πιάσει η χώρα µας στη µάχη για την κλιµατική αλλαγή;" τόµ.
Ζ', σ. 5018.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Περικοπή των νοσηλίων σε µονάδες εντατικών
θεραπειών (ΜΕΘ) ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Β', σ. 827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Ι', σ. 7287.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη χρόνια έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην
παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Β', σ. 832.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Παιδιατρικό Νοσοκοµείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη». τόµ. Η', σ. 5751.
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Διάσωση του ιστορικού
Κοιµητηρίου του Αγίου Γεωργίου Ερµούπολης Σύρου». τόµ.
Η', σ. 5067.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού
Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4501, ΦΕΚ: 178 Α' / 22.11.2017).
τόµ. Γ', σ. 2036, τόµ. Δ', σ. 2053-2124.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού
Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4501, ΦΕΚ: 178 Α' / 22.11.2017).
τόµ. Γ', σ. 2036, τόµ. Δ', σ. 2053-2124.
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού,
αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ' αυτήν Παραρτηµάτων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4518, ΦΕΚ:
23 A' / 13.02.2018). τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 43884397.
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα σοβαρά προβλήµατα
λειτουργίας του Εθνικού Κολυµβητηρίου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ). τόµ. Ι', σ. 6825.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός
Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". (Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 337.

Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 του
Κανονισµού της Βουλής, επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και
7, καθώς και επί της τροπολογίας υπ’ αριθµόν 1276/113
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α', σ. 361.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 3 επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 432-435.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 καθώς και επί της υπ' αριθµόν
1276/113 υπουργικής τροπολογίας επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλουΕθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 435-438.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, καθώς και επί της υπ’ αριθµόν
1276/113 υπουργικής τροπολογίας του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός
Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 438-461, 462-477.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι η
κυρία Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Βουλευτής
Β' Αθηνών, τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Β', σ. 1131-1132.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση του ν.
2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην Οδηγία
2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις». τόµ. Β', σ. 1162.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ισότιµη προβολή όλων των κοµµάτων στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. τόµ. Δ', σ. 2662.
Ψηφοφορία µε έγερση: α) Επί του προϋπολογισµού των
δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2018 και β) επί του τακτικού
προϋπολογισµού των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των
περιφερειακών υπηρεσιών Υπουργείου Οικονοµικών έτους
2018. τόµ. Ε', σ. 3372.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1411 και ειδικό 130, του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 3673-3675.
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Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1411 και ειδικό 130, του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 3675-3711, 3716-3720.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 214 επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ.
4013-4015.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, επί των άρθρων 182, 380, καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1437 και ειδικό αριθµό 230, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4015-4018.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 208 και
211 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1437 και ειδικό αριθµό 230, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4018-4020.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
182, 208, 211, 214 και 380 και επί της υπουργικής τροπολογίας 1437/230 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 4020-4026, 4058-4070.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού κ. Θεοδώρας
Μεγαλοοικονόµου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνει τη βούλησή της, όπως
προσχωρήσει ως συνεργαζόµενη Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ. ΣΤ', σ. 4262 - 4263.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι η κ. Θεοδώρα
Μεγαλοοικονόµου εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ως συνεργαζόµενη Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ. 4262, 4264.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ.
Γεωργίου-Δηµητρίου Καρρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι εντάσσεται ως συνεργαζόµενος Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. ΣΤ', σ. 4270
- 4271.
Ανακοινώνεται επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ως συνεργαζόµενος Βουλευτής. τόµ. ΣΤ', σ.
4270, 4272.
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 776, από 12-2-2018, πρόταση
που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αρι-

στεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τέσσερις
(144) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς
και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οκτώ (8) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και τον ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
Novartis. τόµ. Ζ', σ. 5029-5055.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5
του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5837-5919.
Μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. (Απερρίφθη). τόµ. Θ', σ.
5892-5919.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε κόµµατα;» τόµ. Θ', σ. 5958.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί των άρθρων 12, 13,
20 και 21, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6195-6199.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 12, 13, 20 και
21 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ', σ. 6199-6311.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Σκανδαλώδης νοµοθετική εύνοια για το
ακατάσχετο των κοµµάτων! Ρουσφέτι για Μητσοτάκη και
Γεννηµατά που ψήφισαν την τροπολογία µαζί µε τους Κυβερνητικούς... και λοιπούς συγγενείς». τόµ. Ι', σ. 6820.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6958-6960.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6960-6963, 6994-6998.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και παραµένει Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Ι', σ. 7067-7068.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί του άρθρου 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών
της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ', σ. 7407-7410.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 8 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ', σ. 7410-7424.
Ανάγνωση ψηφίσµατος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, σχετικά µε την
επίθεση του στρατού του ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη Λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ', σ. 7565.
Αποχώρηση των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, της Ένωσης Κεντρώων, του Ποταµιού και της Νέας Δηµοκρατίας, από τη συζήτηση επί του
διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την
από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1)
Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε
µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014),
β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008
και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ)
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7832, 7858,
7860, 7861, 7866.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµι-

κών: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις». (Απερρίφθησαν). τόµ.
ΙΓ', σ. 8764.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 109 και 119 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση
της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΓ', σ. 8903-8906.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ επί της αρχής και
επί των άρθρων 60, 80, 109 και 119 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ.
8906-8908.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί της αρχής και επί των άρθρων 23, 69, 109 και 119 , καθώς και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1621 και ειδικό 251 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ',
σ. 8908-8911.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και επί των
άρθρων 70, 109 και 119 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 89118913.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 23, 60, 69, 70, 80, 109 και 119, καθώς και επί της
τροπολογίας 1621/251 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
- Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 8913-8927.
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας υπέβαλαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 84 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 142
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 8979-8984.
Συζήτηση και ψήφιση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 8987-9035,
9037-9153, 9155-9240.
Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για
στέρηση του δικαιώµατος συµµετοχής στη συζήτηση επί της
πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΓ', σ. 9054.
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Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Νικόλαο Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9075-9076.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΓ', σ. 9231-9236.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνει
ότι ο Βουλευτής Καµµένος Δηµήτριος του Κωνσταντίνου,
δεν ανήκει από σήµερα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα "Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία". τόµ. ΙΓ', σ. 9241-9242.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Βουλευτή κ. Γεωργίου Λαζαρίδη,
µε την οποία δηλώνει την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την παραµονή του ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΓ', σ. 93929394.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κ. Μητσοτάκη, µε την οποία δηλώνει ότι ο ανεξάρτητος
Βουλευτής Λάρισας κ. Γεώργιος Κατσιαντώνης, προσχωρεί
και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΔ', σ. 9746-9747.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Π. Μηταράκης καταθέτει επιστολή για διευκρίνηση ψήφου της Νέας Δηµοκρατίας
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» τόµ.
ΙΔ', σ. 9811.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 28 και 56
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ', σ. 10023-10026.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επί της αρχής,
των άρθρων 6,16,17, 28, 45, 46, 52, 56, 69, 73, 76, 189
και 190, καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1682 και ειδικό αριθµό 71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για
την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ».
τόµ. ΙΔ', σ. 10026-10028.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 6, 16, 17, 28, 45, 46, 52, 56, 69, 73, 76, 189, 190
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1682 και ειδικό
αριθµό 71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ") - Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ". τόµ. ΙΔ', σ. 10028-10099.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Νικόλαο Βούτση, του Βουλευτή κ. Α. Φωκά, µε την οποία
δηλώνει την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 833-834.
ΚΟΥΒΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4544, ΦΕΚ: 97 A' / 06.06.2018).
τόµ. Ι', σ. 6613, τόµ. ΙΑ', σ. 7628-7633.
ΚΡΑΣΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί». τόµ. ΙΑ', σ. 7990.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Θάνατος 26χρονου κρατουµένου µέσα στις φυλακές
Λάρισας». τόµ. Η', σ. 5749.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΘΝΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Ανάγκη άµεσης ελευθέρωσης των
20.000 ιδιοκτητών στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές των
δήµων της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, από τις διεκδικήσεις του δηµοσίου". τόµ. ΣΤ', σ. 3756.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Αποζηµιώσεις των
πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων της Θάσου". τόµ. Α', σ. 302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Μέτρα για τα
κρούσµατα ευλογίας σε κοπάδια αιγοπροβάτων στη Λέσβο". τόµ. Β', σ. 1279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η λειτουργία των
κτηνιατρικών υπηρεσιών, η διαχείριση των ζωονόσων και
οι επιπτώσεις τους στην κτηνοτροφία». τόµ. Θ', σ. 6119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αναβάθµιση
του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ',
σ. 7482.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η κτηνοτροφία σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. ΙΒ', σ. 8061.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αµφίβολη η συνέχιση της ενίσχυσης εκµεταλλεύσεων από το Μέτρο 11 "βιολογικές καλλιέργειες", για κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία, που υπηρέτησαν και θέλουν να
συνεχίσουν να υπηρετούν τη βιολογική και ποιοτική κτηνοτροφία». τόµ. ΙΓ', σ. 9318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα αιγοπροβατοτρόφων από τη συνεχή πτώση της τιµής του κρέατος και του γάλακτος». τόµ. ΙΓ', σ. 9319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα αγροτών και κτηνοτρόφων Νοµού Δράµας και αναπτυξιακό
σχέδιο δράσης του Υπουργείου για τον Νοµό». τόµ. ΙΔ', σ.
9480.
ΚΤΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η προοπτική αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου του Ερνέστο Τσίλλερ και η επαναλειτουργία των κινηµατογράφων «Αττικόν» και «Απόλλων»». τόµ. Β', σ. 790.
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η προοπτική αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου του Ερνέστο Τσίλλερ και η επαναλειτουργία των κινηµατογράφων «Αττικόν» και «Απόλλων»». τόµ. Β', σ. 790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των κτηρίων του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς».
τόµ. Γ', σ. 1953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας». τόµ. Ι',
σ. 7016.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης)
Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την
ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής
και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων
συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε
τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ', σ. 7996-8035.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής
της». (Επερωτώντες: Δεκαεννέα Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ). τόµ. ΙΒ', σ. 8258.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί
την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας Διοίκησης". (Επερωτώντες: Τριάντα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 941-961.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,

µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 8/29-1-2018 προεδρικό
διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13/29-1-2018 (τεύχος Α'), έγινε αποδεκτή η παραίτηση του υπέβαλε ο Κωνσταντίνος Ζουράρις του Γεωργίου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Ζ', σ. 4736-4737.
Ανακοινώνεται ότι µε το 20/27-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35/27-2-2018 (τ. Α'), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Δήµος Παπαδηµητρίου του Βασιλείου από τη θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. Η', σ. 5601-5602.
Ανακοινώνεται ότι µε το 19/26-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32/26-2-2018 (τ. Α'), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε η Ουρανία Αντωνοπούλου του Αντωνίου από τη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της. τόµ.
Η', σ. 5603.
Ανακοινώνεται ότι: α) Mε το 21/28-02-2018 Προεδρικό
Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/28-02-2018 (τ.
Α') έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι κ.κ.
Ιωάννης Μουζάλας του Ευστρατίου από τη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και Δηµήτριος Βίτσας του
Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους και
β) Με το 22/28-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ µε αριθµό 37/28-2-2018 διορίστηκαν: οι
κ.κ. Ιωάννης Δραγασάκης του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης. στη θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Δηµήτριος Βίτσας του Αθανασίου στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Φώτιος-Φανούριος
Κουβέλης του Ευαγγέλου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας, Μερόπη Τζούφη του Στεφάνου
στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Αθανάσιος Ηλιόπουλος του Κωνσταντίνου στη
θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κωνσταντίνος Στρατής
του Νικολάου στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. Η', σ. 5687-5689.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ανακοινώνει ότι, µε το 73/3-8-2018 προεδρικό διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143/3-8-2018 (τ.
Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Νικόλαος
Τόσκας του Στεφάνου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά
του. τόµ. ΙΕ', σ. 457.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία γνωστοποιεί το προεδρικό διάταγµα 87/29-82018 (ΦΕΚ 160/29-8-2018 (τ. Α'), περί αποδοχής της παραίτησης µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ', σ. 458-459.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία γνωστοποιεί το προεδρικό διάταγµα 88/29-82018 (ΦΕΚ 160/29-8-2018 (τ.Α'), περί διορισµού µελών
της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ', σ. 458, 459-460.
ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Μέτρα πρόληψης και καταπολέµησης κυβερνοεπιθέσεων». τόµ. Δ', σ. 2331.
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Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Η εξέλιξη της υπόθεσης του ακινητοποιηµένου πλοίου στο λιµάνι της Παλαιοχώρας Χανίων». τόµ. Β', σ. 820.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4512/2014 (ΦΕΚ 5 Α'/17-01-2018) και ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τους χώρους απόληψης υλικών από φυσικές αποθέσεις στον Νοµό Έβρου".
τόµ. ΙΒ', σ. 8093.
ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα και δράσεις για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας-ξηρασίας». τόµ.
ΙΑ', σ. 7789.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µε θέµα: «Εκατόν είκοσι δόσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές
ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΣΤ', σ. 3589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών µισθωτών και συνταξιούχων προς την εφορία σε έως 120 δόσεις». τόµ. Ι', σ. 6889.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς ιδιώτες». τόµ. Θ', σ. 6094.
ΛΙΓΝΙΤΗΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4533, ΦΕΚ: 75 A' / 27.04.2018). τόµ. Ι', σ. 6828,
6893-6920, 6922-6999.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Η εξέλιξη της υπόθεσης του ακινητοποιηµένου πλοίου στο λιµάνι της Παλαιοχώρας Χανίων». τόµ. Β', σ. 820.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: " Άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών στις λιµενικές εγκαταστάσεις για την κρουαζιέρα
στην Κω". τόµ. Γ', σ. 1858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Δεκάδες παροπλισµένα πλοία και ναυάγια στην περιοχή Λιµένος Ελευσίνος». τόµ. Η', σ. 5468.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιµάνι της Πάτρας µεταξύ µεταναστών και ελληνικών αρχών». τόµ. Θ', σ. 6055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Κατασκευές ε-

ντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων». τόµ. Ι', σ. 7261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη
ανακατασκευής του κρηπιδώµατος του Λιµένα Πόρου Τροιζηνίας». τόµ. Ι', σ. 7263.
ΛΙΜΕΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4504, ΦΕΚ: 184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Β', σ. 1207, τόµ.
Δ', σ. 2170-2247.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων». τόµ. Ι', σ. 7261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη
ανακατασκευής του κρηπιδώµατος του Λιµένα Πόρου Τροιζηνίας». τόµ. Ι', σ. 7263.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4504, ΦΕΚ: 184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Β', σ. 1207, τόµ.
Δ', σ. 2170-2247.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αξιοποίηση Χρηµατοδοτήσεων από Ταµείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
προµήθεια νέων σκαφών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την ενίσχυση της επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων, την αποτελεσµατική έρευνα και διάσωση και την καταπολέµηση του εγκλήµατος στη θάλασσα».
τόµ. ΙΓ', σ. 9340.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ενηµέρωση για τον "ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάδειξης, ανάπτυξης και αξιοποίησης της λίµνης
Λάδωνα" της Περιφέρειας Πελοποννήσου». τόµ. Ι', σ.
6818.
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατά-
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ξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4516, ΦΕΚ: 19 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4604, 4664-4665.
ΛΥΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Ζ', σ. 4382.
ΛΥΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας,
Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας». τόµ. Η', σ. 5469.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Καθεστώς λειτουργίας των κέντρων µελέτης». τόµ. Β', σ. 1311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο
υλοποίησης του προγράµµατος για τα σχολικά γεύµατα.
τόµ. Δ', σ. 2337.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα κρούσµατα
τροµοκράτησης µαθητών σε πολλά σχολεία της χώρας, λόγω της συµµετοχής τους σε αγώνες. τόµ. ΣΤ', σ. 3758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγχώνευση 1ου και 2ου Δηµοτικών Σχολείων Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ', σ. 4381.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Κατάργηση ειδικοτήτων, τµηµάτων και τοµέων των ΕΠΑΛ». τόµ. Ζ', σ.
4597.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ειδική ρύθµιση
για τους πληγέντες µαθητές του Λυκείου Μάνδρας». τόµ. Ζ',
σ. 5027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ειδική ρύθµιση
για τους µαθητές των πληγεισών περιοχών από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018". τόµ. ΙΣΤ', σ. 838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να µην κλείσει
κανένα τµήµα, τοµέας ή ειδικότητα ΕΠΑΛ". τόµ. ΙΣΤ', σ.
841.

ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΟΙ-ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Αποζηµιώσεις των
πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων της Θάσου". τόµ. Α', σ. 302.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε την ισότιµη προβολή όλων των κοµµάτων στα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης. τόµ. Δ', σ. 2662.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µε
θέµα: "Κατασκευή ψευδών ειδήσεων (fake news) µε τη συµµετοχή Ελλήνων αξιωµατούχων και την αρωγή κρατικών
ΜΜΕ". τόµ. ΙΒ', σ. 8090.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Νέα εισιτήρια µετακίνησης
µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Athena Ticket ταλαιπωρία
δικαιούχων µειωµένου εισιτηρίου». τόµ. Ζ', σ. 4427.
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4549,
ΦΕΚ: 105 A' / 14.06.2018). τόµ. ΙΒ', σ. 8651, τόµ. ΙΓ', σ.
8755-8865, 8867-8936.
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποια η θέση της
ελληνικής Κυβέρνησης στη διαρκώς διευρυνόµενη διάδοση
της καλλιέργειας και διακίνησης µεταλλαγµένων αγροτικών
προϊόντων στην Ε.Ε.;» τόµ. Δ', σ. 2159.
ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επεκτείνεται η ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης στον ασφαλιστικό τοµέα και σε νέες κατηγορίες συµπολιτών µας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 708.

ΜΑΣΤΙΧΑ - ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Δηλώσεις περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». (Επερωτών: Ο
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Π. Μηταράκης). τόµ.
ΙΑ', σ. 7525.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Πληµµελής η προετοιµασία των δοµών φιλοξενίας για τη χειµερινή περίοδο». τόµ.
Γ', σ. 1937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιµάνι της Πάτρας µεταξύ µεταναστών και ελληνικών αρχών». τόµ. Θ', σ. 6055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απελπιστική η κατάσταση
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 706.

ΜΕΔΟΥΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «Σοβαρή ανησυχία στην
Αχαΐα για τα µέτρα αντιµετώπισης του φαινοµένου των µεδουσών στον Πατραϊκό κόλπο». τόµ. Ι', σ. 7063.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Ατελέσφορη η αποσυµφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου". τόµ. Ζ', σ.
5009.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Αποζηµίωση κατοίκων Χίου από ζηµιές συνέπεια του µεταναστευτικού". τόµ. Ζ', σ.
5013.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ανεπαρκής η Κυβέρνηση
στη διαχείριση του Προσφυγικού - Μεταναστευτικού». τόµ.
Ι', σ. 6608.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη «λήψη µέτρων προκειµένου να αποσυµφορηθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα η Λέσβος». τόµ. ΙΓ', σ. 9342.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4530, ΦΕΚ: 59 Α' /
30.03.2018). τόµ. Θ', σ. 5892, 6131-6312.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ',
σ. 7439.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: «Θέµατα
υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 513.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μεταφορικό ισοδύναµο και εξαίρεση
της Καρπάθου». τόµ. Ι', σ. 6692.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4551, ΦΕΚ: 116 A' / 02.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9365, 93959462.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Μετεγγραφές
Πολυτέκνων». τόµ. Β', σ. 1152.
ΜΕΤΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ποια η τύχη των ρευστών αποθεµατικών της ΟΛΘ Α.Ε., ύψους 65.108.327,16 ευρώ µετά τη µεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών του δηµοσίου σε ιδιώτες;» τόµ. Θ', σ. 6378.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003, "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 25/09/2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε
πρώην Υπουργούς και Υφυπουργούς Εξωτερικών. τόµ. Α',
σ. 302.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 25-9-2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε Υπουργούς διαφόρων Κυβερνήσεων που υπέγραψαν τους νόµους
3845/2010, 4046/2012, 4060/2012, 4111/2013. τόµ. Α',
σ. 398.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 24 Οκτωβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγεία κ. Ανδρέα Ξανθό και ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Β', σ. 916.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
6.11.2017: α. Ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελο Βενιζέλο, β. Ποινικές δικογραφίες που
αφορούν στους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας
κατά τα έτη 2006 έως 2012, κ.κ. Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο,
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, Πάνο Μπεγλίτη, Δηµήτριο Αβραµόπουλο, Φραγκούλη Φράγκο και Παναγιώτη (Πάνο) Παναγιωτόπουλο (τρεις δικογραφίες),γ. Ποινική δικογραφία που
αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο Τόσκα, καθώς και στις 08.11.2017 και δ. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. τόµ. Γ', σ. 1843.
Ανακοινώνεται ότι o Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη Υπουργών», όπως ισχύει, στις 10.11.2012,
ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάνη Βαρουφάκη. τόµ. Γ', σ. 1986.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 15/11/2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή.
τόµ. Γ', σ. 2036.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
17.11.2017, Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή. τόµ. Δ', σ. 2123.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2013
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει: α) στις 17
Νοεµβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και β) στις 16
Νοεµβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Δ', σ.
2453.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003:
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 30 Νοεµβρίου 2017, την ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.
τόµ. Δ', σ. 2666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
8/11/2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Δ', σ. 2694.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, στις 1312-2017, ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη
Στουρνάρα. τόµ. Ε', σ. 3218.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003,
"ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις
2/1/2018: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην
Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και β) ποινική δικογραφία που αφορά στους
πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Απόστολο Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. ΣΤ', σ.
3761.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 18-12018:Α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη
και στον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Σπύρο Βούγια,Β) Ποινική δικογραφία που αφορά στους
πρώην Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα κ.κ.
Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Κουτρουµάνη, Ανδρέα Λοβέρδο, Χρήστο Σταϊκούρα Ιωάννη Βρούτση και Μάριο Σαλµά,
Γ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό
Αθλητισµού κ. Ανδρέα Φούρα, Δ) Ποινική δικογραφία που
αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο καιΕ) Ποινική δικογραφία που αφορά στους: τ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαο
Φίλη, τ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Θεόδωρο Δρίτσα και στην τ. Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου. τόµ. Ζ', σ. 4375.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8-2-2018, ποινική δικογραφία που αφορά
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας Παναγιώτη (Πάνο) Καµµένο.
τόµ. Ζ', σ. 5024.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/

2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
12/2/2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Ζ', σ. 5064.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 20-2-2018: ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο. τόµ. Η', σ. 5405.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27-02-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα, στον Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5651.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/
2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, την
1η Μαρτίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή. τόµ. Η', σ. 5741.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 06.03.2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. Η', σ. 5802.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις
26/3/2018 ποινική δικογραφία που αφορά στους αρµόδιους Υπουργούς για την άσκηση εποπτείας στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης κατά την τελευταία εικοσαετία και δη τους: Δηµήτριο Ρέππα, από 25/9/1996 έως την 20/3/2000, Ανάργυρο Φατούρο από 20/3/2000 έως 13/4/2000, Δηµήτριο Ρέππα από 13/4/2000 έως 24/10/2001, Χρήστο Πρωτόπαπα
από 24/10/2001 έως 13/2/2004, Γεώργιο Ρωµαίο από
13/2/2004 έως 10/3/2004, Θεόδωρο Ρουσόπουλο από
29/3/2004 και από 26/5/2004 έως 24/8/2007, Ξενοφώντα Ροδόλφο Μορώνη από 24/8/2007 έως 19/9/2007, Θεόδωρο Ρουσόπουλο από 25/9/2007 έως 24/10/2008, Προκόπιο
Παυλόπουλο από 24/10/2008 έως 4/2/2009, Κωνσταντίνο
Γκιουλέκα από 4/2/2009 έως 11/9/2009, Σπυρίδωνα Φλογαΐτη από 11/9/2009 έως 7/10/2009, Ιωάννη Ραγκούση
από 7/10/2009 έως 2/11/2010, Παύλο Γερουλάνο από
5/11/2009 έως 28/9/2010, Γεώργιο Πεταλωτή από
2/11/2010 έως 17/6/2011, Ιωάννη Ραγκούση από 17.6.2011
έως 27.6.2011, Παύλο Γερουλάνο από 28.9.2010 έως
11.8.2011, Γεώργιο Παπανδρέου από 27.6.2011 έως
11.7.2011, Ηλία Μόσιαλο από 11.7.2011 έως 11.11.2011,
Λουκά Παπαδήµα από 11.11.2011 έως 8.12.2011, Παντελεήµονα Καψή από 8.12.2011 έως 17.5.2012, Αντώνιο Αργυρό από 18.5.2012 έως 21.6.2012, Δηµήτριο Σταµάτη από
28.6.2012 έως 11.7.2012, Συµεών Κεδίκογλου από
11.7.2012 έως 10.6.2014, Παντελεήµονα Καψή από
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2.7.2013 έως 17.4.2014, Σοφία Βούλτεψη από 20.6.2014
έως 27.1.2015, Νικόλαο Παππά από 30.1.2015 έως
28.8.2015, Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο από 30.8.2015 έως 23.9.2015, Νικόλαο Παππά από 29.9.2015 έως
5.11.2016 και από 5.11.2016 έως και σήµερα. τόµ. Θ', σ.
6380.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 11 Απριλίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά τον πρώην
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Χαράλαµπο Αθανασίου και τον πρώην Υπουργό
Υγείας Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. Ι', σ. 6690.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, στις
13.3.2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Βουλευτή
και Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ.
Ι', σ. 6855.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις
20/4/2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά. τόµ. Ι', σ. 6891.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003
"Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις
25.05.2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ.
Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΒ', σ. 8105.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 01/06/2018: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρώην Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Σηµίτη και στον πρώην Υπουργό Οικονοµίας, Γιάννη Παπαντωνίου και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνιο Σαµαρά, στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών,
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Γκίκα Χαρδούβελη, Ιωάννη
Στουρνάρα, Ιωάννη Βαρουφάκη και στον νυν Υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. τόµ. ΙΒ', σ. 8285.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 12 Ιουνίου του 2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη. τόµ. ΙΓ', σ. 8865.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον Ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 15-06-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στους
Πρώην Πρωθυπουργούς Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά
Παπαδήµο και στους Πρώην Υπουργούς Οικονοµικών
Γιάννη Βαρουφάκη, Γιάννη Στουρνάρα και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και
ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Με-

ταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννη Μουζάλα. τόµ. ΙΓ', σ.
9245.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 19-6-2018: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και β) Ποινική δικογραφία που
αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη.
τόµ. ΙΓ', σ. 9304.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27-6-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως
Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9411.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, την 16-2018, ποινική Δικογραφία που αφορά στη Βουλευτή και
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα Γεροβασίλη. τόµ. ΙΔ', σ. 9566.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 6-7-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στους: 1.
Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργό Οικονοµικών, 2. Γεώργιο Μαυραγάνη, πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών, 3.
Ιωάννη Βρούτση, πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, 4. Ιωάννη Μιχελάκη, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και 5. Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΔ', σ. 9717.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 20-7-2018:Δύο (2) ποινικές δικογραφίες που αφορούν
στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ.
Παύλο Πολάκη, ποινική δικογραφία που αφορά στους
πρώην Υπουργούς κ.κ.: α) Μιχάλη Λιάπη, β) Κωστή Χατζηδάκη, γ) Ευριπίδη Στυλιανίδη, δ) Δηµήτρη Ρέππα, ε) Γιώργο Αλογοσκούφη, στ) στον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα και στις 24-7-2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς κατά τα έτη 2013 έως τον Μάιο
του 2015: α) Οικονοµικών, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, γ) Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΕ', σ. 89.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 25η Ιουλίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά τους
τέως και νυν Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τον κ. Νικόλαο Φίλη και τον κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, και τους τέως και νυν Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τον κ. Νικόλαο
Παρασκευόπουλο και τον κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΕ', σ.
210.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βου-
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λή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει: α) την 7-8-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, β) Την 8-8-2018: Ποινική δικογραφία στους Πρωθυπουργούς από το έτος 2008 ως και το έτος 2016, Κωνσταντίνο Καραµανλή, Γεώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο, Παναγιώτη Πικραµένο, Αντώνη Σαµαρά, Αλέξη Τσίπρα, Βασιλική Θάνου και στους Υπουργούς Οικονοµικών
από το έτος 2008 έως και το έτος 2016, Γεώργιο Αλογοσκούφη, Γιάννη Παπαθανασίου, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Βενιζέλο, Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Ζανιά,
Γιάννη Στουρνάρα, Γκίκα Χαρδούβελη, Γιάνη Βαρουφάκη
και Ευκλείδη Τσακαλώτο και γ) την 29-8-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών αρµόδιο για θέµατα Προστασίας του Πολίτη
Νικόλαο Τόσκα, και στον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, και ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Γεώργιο Βουλγαράκη. τόµ. ΙΕ', σ. 465.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 21-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ποινική δικογραφία που αφορά στους: α) Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό και β) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Υπουργούς: α)
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, Γιάννο Παπαντωνίου, β) Υπουργό Ανάπτυξης, Νικόλαο Χριστοδουλάκη και γ) Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Καλαφάτη. τόµ. ΙΣΤ', σ.
814.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει,
την 27-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εξωτερικών, Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υφυπουργό Οικονοµίας,
Χρήστο Πάχτα, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη και ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κώστα Γαβρόγλου. τόµ. ΙΣΤ', σ.
961.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: « Ίδρυση
Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Ασφάλιση µε εργόσηµο σε χειριστές-οδηγούς αγροτικών µηχανηµάτων». τόµ. Ι', σ. 7024.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες και εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη
ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών
εισφορών». τόµ. Η', σ. 5070.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αδυναµία καταβολής µισθοδοσίας του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και προµηθευτών του ΤΕΙ Κρήτης εξαιτίας
της µη έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κρήτης». τόµ. Ι', σ. 6697.
ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών µισθωτών και συνταξιούχων προς την εφορία σε έως 120 δόσεις». τόµ. Ι', σ. 6889.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Παράνοµη
Σύµβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης». τόµ. Β', σ. 1313.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Έγκριση προτάσεων, πορεία χρηµατοδοτήσεων, χρονοδιάγραµµα εργασιών για τα
νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτισµικών µνηµείων στο νοµό Σάµου. Σχεδιασµός βιώσιµης
αξιοποίησης». τόµ. Ζ', σ. 4415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Διάσωση του ιστορικού
Κοιµητηρίου του Αγίου Γεωργίου Ερµούπολης Σύρου». τόµ.
Η', σ. 5067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Κίνδυνος απένταξης από
το ΕΣΠΑ/ΣΕΣ 2014-2020 των έργων της Αµφίπολης, λόγω
κωλυσιεργίας του Υπουργείου Πολιτισµού». τόµ. ΙΕ', σ.
106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανησυχία για το µέλλον
του ιερού της Αγροτέρας Αρτέµιδος εκφράζει ο Σύλλογος
Ελλήνων Αρχαιολόγων». τόµ. ΙΣΤ', σ. 703.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Περικοπή των νοσηλίων σε µονάδες εντατικών
θεραπειών (ΜΕΘ) ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Β', σ. 827.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Ι', σ. 7287.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Κίνδυνος υπολειτουργίας
Μουσείου και Αρχαιολογικού τόπου Δελφών». τόµ. Δ', σ.
2466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Σε κίνδυνο η οµαλή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων». τόµ. Ι', σ. 6824.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Τι µέλλει γενέσθαι µε το
Θεατρικό Μουσείο;» τόµ. Ι', σ. 7018.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ανάγκες φύλαξης και
καθαριότητας µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. τόµ.
ΙΒ', σ. 8230.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: « Ίδρυση
Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)». τόµ. Ζ', σ. 4724.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί Μουσουλµάνων
Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α'182) που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α' 11)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4511, ΦΕΚ: 2 A' / 15.01.2018).
τόµ. Δ', σ. 2683, τόµ. ΣΤ', σ. 3763-3807.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Διευκόλυνση διενέργειας λατρευτικού τύπου σφαγών µικρών και µεγάλων
µηρυκαστικών κατά την διάρκεια της µουσουλµανικής θρησκευτικής εορτής "Κουρµάν Μπαϊράµ" στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». τόµ. ΙΒ', σ. 8066.
ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί Μουσουλµάνων
Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α'182) που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α' 11)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4511, ΦΕΚ: 2 A' / 15.01.2018).
τόµ. Δ', σ. 2683, τόµ. ΣΤ', σ. 3763-3807.
Ν
ΝΑΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Δήµου Αχαρνών». τόµ. ΙΣΤ', σ. 704.
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό
Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;» τόµ. Θ', σ. 5960.
ΝΑΥΑΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Δεκάδες παροπλισµένα πλοία και ναυάγια στην περιοχή Λιµένος Ελευσίνος». τόµ. Η', σ. 5468.
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4504, ΦΕΚ: 184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Β', σ. 1207, τόµ.
Δ', σ. 2170-2247.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/1794 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψή-

φιση). (Αρ. νόµου: 4532, ΦΕΚ: 63 Α’ / 05.04.2018). τόµ.
Θ', σ. 6071, τόµ. Ι', σ. 6613-6653.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της
νεολαίας και την προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4561, ΦΕΚ: 167 A'/13.09.2018).
τόµ. ΙΓ', σ. 8834, τόµ. ΙΣΤ', σ. 513-516.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Αποζηµιώσεις των
πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και µελισσοκόµων της Θάσου". τόµ. Α', σ. 302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αποζηµίωση των πληµµυροπαθών και την αποκατάσταση των ζηµιών
στη Σαµοθράκη. τόµ. Β', σ. 779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Χωρίς ΕΛΤΑ η Πάτµος λόγω εξουθένωσης της µοναδικής υπαλλήλου». τόµ. Β', σ. 819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία νέων υπηρεσιών δηµοσίων έργων - αποδυνάµωση του Οδικού Άξονα
Κρήτης (ΟΑΚ) - σε τέλµα τα δηµόσια έργα στην Κρήτη».
τόµ. Β', σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Μέτρα για τα
κρούσµατα ευλογίας σε κοπάδια αιγοπροβάτων στη Λέσβο". τόµ. Β', σ. 1279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: " Άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών στις λιµενικές εγκαταστάσεις για την κρουαζιέρα
στην Κω". τόµ. Γ', σ. 1858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Η "νέα θαλάσσια
Εγνατία" χαράζει ρότα ανάπτυξης και προόδου για τον Έβρο, τη Σαµοθράκη και την Θράκη». τόµ. Δ', σ. 2333.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Προστασία πρώτης κατοικίας και µέτρα στήριξης για τα νησιά". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά και επτά Βουλευτές του κόµµατός της, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι και τρεις Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Μέτρα στήριξης των σεισµοπαθών Λέσβου". τόµ. ΣΤ', σ. 3753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Έγκριση προτάσεων, πορεία χρηµατοδοτήσεων, χρονοδιάγραµµα εργασιών για τα
νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτισµικών µνηµείων στο νοµό Σάµου. Σχεδιασµός βιώσιµης
αξιοποίησης». τόµ. Ζ', σ. 4415.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Παρανοµίες στην εκµετάλλευση παρα-
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λιών στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα». τόµ. Ζ', σ.
4595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ζηµιές που έχουν
προκληθεί σε αγροτικές καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών». τόµ.
Ζ', σ. 4805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: "Ατελέσφορη η αποσυµφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου". τόµ. Ζ', σ.
5009.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Απώλειες αντί ωφέλειας από το τέλος
διανυκτέρευσης και τον αυξηµένο ΦΠΑ στα νησιά». τόµ. Ζ',
σ. 5061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τεράστιες ζηµιές
στην Κρήτη σε φυτικό κεφάλαιο, δηµόσιες - δηµοτικές και
ιδιωτικές υποδοµές κ.λ.π. - Άµεση αποζηµίωση των παραγωγών και στήριξη των πληγέντων - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. Η', σ. 5412.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ακτοπλοϊκή αποµόνωση των κατοίκων του Αγαθονησίου στη µέση του χειµώνα». τόµ. Η', σ. 5466.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Νότια παράκαµψη Μυτιλήνης». τόµ. Θ', σ. 6387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μεταφορικό ισοδύναµο και εξαίρεση
της Καρπάθου». τόµ. Ι', σ. 6692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Πορεία Προγράµµατος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδας - Ιταλίας
(2014-2020) ως προς τον Δήµο Παξών». τόµ. Ι', σ. 7069.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Προµελέτη και χρηµατοδότηση έργων Αεροδροµίου Χίου». τόµ. ΙΒ', σ. 8228.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Χωρίς παιδίατρο εδώ και δυόµισι µήνες το Κέντρο Υγείας Αίγινας - Ελλείψεις και σε Οφθαλµίατρο και
ΩΡΛ». τόµ. ΙΒ', σ. 8288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την προστασία από τον δάκο της ελαιοπαραγωγής στη Λέσβο». τόµ. ΙΓ', σ. 9322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Προβλήµατα λειτουργίας της ΕΛΑΣ στη
Δωδεκάνησο, µέσα στην τουριστική περίοδο». τόµ. ΙΓ', σ.
9324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Δροµολογιακή
σύνδεση της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου». τόµ. ΙΓ', σ.
9338.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, σχετικά µε τη «λήψη µέτρων προκειµένου να αποσυµφορηθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα η Λέσβος». τόµ. ΙΓ', σ. 9342.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων σε
Κέρκυρα και Παξούς». τόµ. ΙΔ', σ. 9473.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απελπιστική η κατάσταση
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα µε την έναρξη της σχολικής
χρονιάς". τόµ. ΙΣΤ', σ. 839.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου) χωρίς κριτήρια και διαδικασίες». τόµ. Θ', σ. 6124.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 3226/2004 "Παροχή νοµικής βοήθειας σε
πολίτες χαµηλού εισοδήµατος και άλλες διατάξεις" -Αναπροσαρµογή κριτηρίων υπαγωγής στον Νόµο και διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του». (Προτείνοντες: Ο Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννης Σαρίδης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων των πατατοκαλλιεργητών, στο λεκανοπέδιο
του Κάτω Νευροκοπίου του Νοµού Δράµας. τόµ. Α', σ. 301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Δεν δίνει λύση το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών της Ηλείας στο µέτρο
6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)». τόµ.
Α', σ. 505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Κατασκευή φράγµατος στο πλατύ Νοµού Ρεθύµνης, αγωγού µεταφοράς νερού στη Μεσσαρά και αρδευτικού δικτύου στο Πλατύ Δήµου Αµαρίου Νοµού Ρεθύµνης". τόµ. Β', σ. 1277.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση αποκατάσταση των πληγέντων από τις πληµµύρες που εκδηλώθηκαν στον Νοµό Χανίων
πρόσφατα». τόµ. Δ', σ. 2155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση
των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στο
νοµό Λακωνίας και αποζηµίωση των πληγέντων». τόµ. Δ',
σ. 2157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Ένταξη έργου β'φάσης επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης Μεγαλόπολης
Αρκαδίας». τόµ. Δ', σ. 2665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις καταστροφές από πληµµύρες στη Δυτική Αττική και την αναγκαία αντιπληµµυρική προστασία
στον Νοµό Αττικής. τόµ. Ε', σ. 2973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ανεπαρκής κάλυψη τηλεοπτικού σήµατος και διαδικτυακών υπηρεσιών στον Νοµό Φθιώτιδας». τόµ. Ζ', σ.
4372.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εγγειοβελτιωτικά
έργα Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». τόµ. Ζ', σ.
4422.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εντοπισµός υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκµονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης Θεσσαλονίκης». τόµ. Ζ', σ. 4542.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων στο Νοµό Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4804.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Εξαίρεση της κατασκευής
του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Νοµό Λασιθίου». τόµ. Ζ', σ. 4813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα ελλείψεων προσωπικού, κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. τόµ. Η', σ. 5763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Άρση κορεσµένου ηλεκτρικού δικτύου Πελοποννήσου». τόµ. Θ', σ. 5927.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Υλοποίηση δικτύου
φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο». τόµ. Θ', σ. 5930.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αυξάνεται η ανασφάλεια σε περιοχές της
Πάτρας». τόµ. Ι', σ. 6811.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διάβρωση αιγιαλού και
επιπτώσεις σε παράκτιες περιοχές του νοµού Αχαΐας». τόµ.
Ι', σ. 6856.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να αποζηµιωθούν άµεσα
οι πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας». τόµ. ΙΑ', σ. 7779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η δηµιουργία τριών νέων
σταθµών διοδίων στον Οδικό άξονα Προµαχώνας - Σέρρες
- Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για τον νοµό
Σερρών». τόµ. ΙΑ', σ. 7781.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4512/2014 (ΦΕΚ 5 Α'/17-01-2018) και ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τους χώρους απόληψης υλικών από φυσικές αποθέσεις στον Νοµό Έβρου".
τόµ. ΙΒ', σ. 8093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ενίσχυση καπνοκαλλιεργητών της Θράκης». τόµ. ΙΒ', σ. 8222.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Επείγουσες ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας, Καναλακίου και Φιλιππιάδας του Νοµού
Πρεβέζης». τόµ. ΙΒ', σ. 8287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αποστολή δύο ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Μολάων και ενίσχυση µε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό των Μονάδων Υγείας του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα α-

γροτών και κτηνοτρόφων Νοµού Δράµας και αναπτυξιακό
σχέδιο δράσης του Υπουργείου για τον Νοµό». τόµ. ΙΔ', σ.
9480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στον
Νοµό Χαλκιδικής». τόµ. ΙΔ', σ. 9717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Συγχωνεύσεις
σχολικών µονάδων στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας που
προκαλούν αντιδράσεις». τόµ. ΙΕ', σ. 103.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταστροφικές
ζηµιές από ασθένεια στις καπνοκαλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». τόµ. ΙΕ', σ. 105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Πανεπιστηµιακή αποµόνωση του Νοµού Τρικάλων». τόµ. ΙΣΤ', σ. 697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ορατός πλέον ο κίνδυνος
να µείνει η Ηλεία εκτός του εθνικού δικτύου των αυτοκινητοδρόµων µε βάση τις µεθοδεύσεις της Κυβέρνησης στον
πολύπαθο δρόµο Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΣΤ', σ. 811.
ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Αρχή Συνεπιµέλειας Τέκνων - Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναµόρφωση του Οικογενειακού
Δικαίου». τόµ. Ι', σ. 7290.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003, "Ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 25/09/2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε
πρώην Υπουργούς και Υφυπουργούς Εξωτερικών. τόµ. Α',
σ. 302.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 25-9-2017, ποινική δικογραφία που αφορά σε Υπουργούς διαφόρων Κυβερνήσεων που υπέγραψαν τους νόµους
3845/2010, 4046/2012, 4060/2012, 4111/2013. τόµ. Α',
σ. 398.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 24 Οκτωβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά
τον Υπουργό Υγεία κ. Ανδρέα Ξανθό και ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ.
Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ. Β', σ. 916.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 6.11.2017: α. Ποινική δικογραφία που αφορά στους
πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου και Ευάγγελο Βενιζέλο, β. Ποινικές δικογραφίες
που αφορούν στους διατελέσαντες Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κατά τα έτη 2006 έως 2012, κ.κ. Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο, Ευάγγελο Μεϊµαράκη, Πάνο Μπεγλίτη, Δηµήτριο Α-
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βραµόπουλο, Φραγκούλη Φράγκο και Παναγιώτη (Πάνο)
Παναγιωτόπουλο (τρεις δικογραφίες),γ. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα, καθώς και στις 08.11.2017
και δ. Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο
Αρβανιτόπουλο. τόµ. Γ', σ. 1843.
Ανακοινώνεται ότι o Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών», όπως ισχύει, στις
10-11-2012, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάνη Βαρουφάκη. τόµ. Γ', σ.
1986.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στην Βουλή,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 15/11/2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή.
τόµ. Γ', σ. 2036.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 17.11.2017, Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτη
Κουρουµπλή. τόµ. Δ', σ. 2123.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2013 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει: α) στις 17 Νοεµβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη
και β) στις 16 Νοεµβρίου 2017, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ. Δ', σ. 2453.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003: «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 30 Νοεµβρίου 2017, την ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. τόµ. Δ', σ. 2666.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8/11/2017, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο.
τόµ. Δ', σ. 2694.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί ποινικής ευθύνης των Υπουργών, όπως ισχύει, στις 13-12-2017, ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Ε', σ. 3218.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον

ν.3126/2003, "ποινική ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 2/1/2018: α) ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Απόστολο-Αθανάσιο
Τσοχατζόπουλο και β) ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Απόστολο Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και Ιωάννη Παπαντωνίου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3761.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 18-1-2018:Α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη και στον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη κ. Σπύρο Βούγια,Β) Ποινική δικογραφία που αφορά στους πρώην Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και
Υφυπουργούς Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα κ.κ. Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Κουτρουµάνη, Ανδρέα
Λοβέρδο, Χρήστο Σταϊκούρα Ιωάννη Βρούτση και Μάριο
Σαλµά, Γ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υφυπουργό Αθλητισµού κ. Ανδρέα Φούρα, Δ) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτη Καµµένο καιΕ) Ποινική δικογραφία που αφορά
στους: τ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
κ. Νικόλαο Φίλη, τ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα και στην τ. Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου. τόµ. Ζ', σ. 4375.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 8-2-2018, ποινική δικογραφία που αφορά
τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας Παναγιώτη (Πάνο) Καµµένο.
τόµ. Ζ', σ. 5024.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 12/2/2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας καθώς και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ιωάννη
Στουρνάρα. τόµ. Ζ', σ. 5064.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση του ν.
3126/2003 (ΦΕΚ 66/Α/19-3-2003)». (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Π. Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός
του). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5074.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 20-2-2018: ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον Αναπληρωτή Υπουργό
Δικαιοσύνης Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο. τόµ. Η', σ. 5405.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27-02-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα, στον Αναπληρωτή Υπουργό
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Δικαιοσύνης Δηµήτριο Παπαγγελόπουλο και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5651.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 1η Μαρτίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή. τόµ. Η', σ. 5741.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 06.03.2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. Η', σ. 5802.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 περί "ποινικής ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 26/3/2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στους αρµόδιους Υπουργούς για την άσκηση εποπτείας στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης κατά την τελευταία εικοσαετία
και δη τους: Δηµήτριο Ρέππα, από 25/9/1996 έως την
20/3/2000, Ανάργυρο Φατούρο από 20/3/2000 έως
13/4/2000, Δηµήτριο Ρέππα από 13/4/2000 έως
24/10/2001, Χρήστο Πρωτόπαπα από 24/10/2001 έως
13/2/2004, Γεώργιο Ρωµαίο από 13/2/2004 έως
10/3/2004, Θεόδωρο Ρουσόπουλο από 29/3/2004 και από
26/5/2004 έως 24/8/2007, Ξενοφώντα - Ροδόλφο Μορώνη
από 24/8/2007 έως 19/9/2007, Θεόδωρο Ρουσόπουλο από
25/9/2007 έως 24/10/2008, Προκόπιο Παυλόπουλο από
24/10/2008 έως 4/2/2009, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα από
4/2/2009 έως 11/9/2009, Σπυρίδωνα Φλογαΐτη από
11/9/2009 έως 7/10/2009, Ιωάννη Ραγκούση από
7/10/2009 έως 2/11/2010, Παύλο Γερουλάνο από
5/11/2009 έως 28/9/2010, Γεώργιο Πεταλωτή από
2/11/2010 έως 17/6/2011, Ιωάννη Ραγκούση από 17-62011 έως 27.6.2011, Παύλο Γερουλάνο από 28.9.2010 έως 11.8.2011, Γεώργιο Παπανδρέου από 27.6.2011 έως
11.7.2011, Ηλία Μόσιαλο από 11.7.2011 έως 11.11.2011,
Λουκά Παπαδήµα από 11.11.2011 έως 8.12.2011, Παντελεήµονα Καψή από 8.12.2011 έως 17.5.2012, Αντώνιο
Αργυρό από 18.5.2012 έως 21.6.2012, Δηµήτριο Σταµάτη
από 28.6.2012 έως 11.7.2012, Συµεών Κεδίκογλου από
11.7.2012 έως 10.6.2014, Παντελεήµονα Καψή από
2.7.2013 έως 17.4.2014, Σοφία Βούλτεψη από 20.6.2014
έως 27.1.2015, Νικόλαο Παππά από 30.1.2015 έως
28.8.2015, Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο από 30.8.2015
έως 23.9.2015, Νικόλαο Παππά από 29.9.2015 έως
5.11.2016 και από 5.11.2016 έως και σήµερα. τόµ. Θ', σ.
6380.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 11 Απριλίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά τον
πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Χαράλαµπο Αθανασίου και τον πρώην Υπουργό Υγείας Μαυρουδή Βορίδη. τόµ. Ι', σ. 6690.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, στις
13.3.2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον Βουλευτή

και Υπουργό Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτη Καµµένο. τόµ.
Ι', σ. 6855.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 20/4/2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα και στον Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά. τόµ. Ι', σ. 6891.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον
ν.3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει, στις 25.05.2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΒ', σ. 8105.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 01/06/2018: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρώην Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Σηµίτη και στον πρώην Υπουργό Οικονοµίας, Γιάννη Παπαντωνίου και β) Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνιο Σαµαρά, στους πρώην Υπουργούς Οικονοµικών,
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Γκίκα Χαρδούβελη, Ιωάννη
Στουρνάρα, Ιωάννη Βαρουφάκη και στον νυν Υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. τόµ. ΙΒ', σ. 8285.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 12 Ιουνίου του 2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη. τόµ. ΙΓ', σ. 8865.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον Ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 15-06-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στους
Πρώην Πρωθυπουργούς Γεώργιο Παπανδρέου και Λουκά
Παπαδήµο και στους Πρώην Υπουργούς Οικονοµικών
Γιάννη Βαρουφάκη, Γιάννη Στουρνάρα και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και
ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννη Μουζάλα. τόµ. ΙΓ', σ.
9245.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, στις 19.6.2018: α) Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και β) Ποινική δικογραφία
που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9304.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 27-6-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στον τέως
Υπουργό Υγείας κ. Μάκη Βορίδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9411.
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Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, την 16-2018, ποινική Δικογραφία που αφορά στη Βουλευτή και
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα Γεροβασίλη. τόµ. ΙΔ', σ. 9566.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
στις 6-7-2018, ποινική δικογραφία που αφορά στους: 1.
Ιωάννη Στουρνάρα, πρώην Υπουργό Οικονοµικών, 2. Γεώργιο Μαυραγάνη, πρώην Υφυπουργό Οικονοµικών, 3.
Ιωάννη Βρούτση, πρώην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, 4. Ιωάννη Μιχελάκη, πρώην Υπουργό Εσωτερικών και 5. Κυριάκο Μητσοτάκη, πρώην Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. τόµ. ΙΔ', σ. 9717.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 20-7-2018:Δύο (2) ποινικές δικογραφίες που αφορούν
στον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία που αφορά στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ.
Παύλο Πολάκη, ποινική δικογραφία που αφορά στους
πρώην Υπουργούς κ.κ.: α) Μιχάλη Λιάπη, β) Κωστή Χατζηδάκη, γ) Ευριπίδη Στυλιανίδη, δ) Δηµήτρη Ρέππα, ε) Γιώργο Αλογοσκούφη, στ) στον πρώην Υφυπουργό Πέτρο Δούκα και στις 24-7-2018 ποινική δικογραφία που αφορά
στους πρώην Υπουργούς κατά τα έτη 2013 έως τον Μάιο
του 2015: α) Οικονοµικών, β) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, γ) Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΕ', σ. 89.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 25η Ιουλίου 2018, ποινική δικογραφία που αφορά τους
τέως και νυν Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τον κ. Νικόλαο Φίλη και τον κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, και τους τέως και νυν Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τον κ. Νικόλαο
Παρασκευόπουλο και τον κ. Σταύρο Κοντονή. τόµ. ΙΕ', σ.
210.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει:
α) την 7-8-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, β) Την 8-8-2018: Ποινική δικογραφία στους Πρωθυπουργούς από το έτος 2008 ως και το έτος 2016, Κωνσταντίνο Καραµανλή, Γεώργιο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήµο, Παναγιώτη Πικραµένο, Αντώνη Σαµαρά, Αλέξη Τσίπρα, Βασιλική Θάνου και στους Υπουργούς Οικονοµικών
από το έτος 2008 έως και το έτος 2016, Γεώργιο Αλογοσκούφη, Γιάννη Παπαθανασίου, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελο Βενιζέλο, Φίλιππο Σαχινίδη, Γεώργιο Ζανιά,
Γιάννη Στουρνάρα, Γκίκα Χαρδούβελη, Γιάνη Βαρουφάκη
και Ευκλείδη Τσακαλώτο και γ) την 29-8-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών αρµόδιο για θέµατα Προστασίας του Πολίτη
Νικόλαο Τόσκα, και στον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώ-

τη Σκουρλέτη, και ποινική δικογραφία που αφορά στον
πρώην Υπουργό Γεώργιο Βουλγαράκη. τόµ. ΙΕ', σ. 465.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
την 21-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον
Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ποινική δικογραφία που αφορά στους: α) Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό και β) Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη και ποινική δικογραφία που αφορά στους διατελέσαντες Υπουργούς: α)
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, Γιάννο Παπαντωνίου, β) Υπουργό Ανάπτυξης, Νικόλαο Χριστοδουλάκη και γ) Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Καλαφάτη. τόµ. ΙΣΤ', σ.
814.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως ισχύει,
την 27-09-2018: Ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Εξωτερικών, Νικόλαο Κοτζιά, ποινική δικογραφία
που αφορά στον πρώην Υπουργό Υφυπουργό Οικονοµίας,
Χρήστο Πάχτα, ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη και ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κώστα Γαβρόγλου. τόµ. ΙΣΤ', σ.
961.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4492, ΦΕΚ: 156 A' / 18.10.2017). τόµ. Α', σ. 511586.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4491, ΦΕΚ: 152 Α' / 13.10.2017). τόµ.
Α', σ. 317-399, 401-478.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των
Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α',
σ. 335-337.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4509, ΦΕΚ: 201 A' / 22.12.2017). τόµ.
Δ', σ. 2394, τόµ. ΣΤ', σ. 3595-3744.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, ΙΙ)
Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, ό-
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πως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο 2009/
299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4531, ΦΕΚ: 62 A' /
05.04.2018). τόµ. Η', σ. 5760, τόµ. Θ', σ. 6399-6472.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµόν 16 στη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ)
Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συµµόρφωση µε την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002 κατά το µέρος που τροποποιήθηκε µε την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2009, IV) Άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ', σ. 461.
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4510, ΦΕΚ: 203 A' /
27.12.2017). τόµ. Ε', σ. 3457-3460.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4494, ΦΕΚ: 165 A'
/ 2.11.2017). τόµ. Β', σ. 835-920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4535, ΦΕΚ: 78 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ.
6376, τόµ. Ι', σ. 6702-6720.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου
Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας
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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας
του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου

των Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE), όσον
αφορά στη χρηµατοδότηση του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του
SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της
Διακοίνωσης Ένταξης όσον αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας
στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4536, ΦΕΚ: 79 A' / 30.04.2018).
τόµ. Θ', σ. 6376, τόµ. Ι', σ. 6702-6719, 6734.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε
τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4552, ΦΕΚ: 118 Α' / 06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ.
8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9575, 9618.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής
Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4553, ΦΕΚ: 119 Α' /
06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9576.
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4500, ΦΕΚ: 177
Α' / 22.11.2017). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Γ', σ. 1315-1320.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4505, ΦΕΚ: 89
A'/08.12.2017). τόµ. Δ', σ. 2394-2456.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού,
αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ' αυτήν Παραρτηµάτων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4518, ΦΕΚ:
23 A' / 13.02.2018). τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 43884397.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας
ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4543,
ΦΕΚ: 96 A' / 06.06.2018). τόµ. Θ', σ. 6377, τόµ. ΙΑ', σ.
7628-7633, 7741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της
Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου". (Κατάθεση-Συζήτη-
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ση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4544, ΦΕΚ: 97 A' / 06.06.2018).
τόµ. Ι', σ. 6613, τόµ. ΙΑ', σ. 7628-7633.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών
Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4550, ΦΕΚ: 108 A' / 20.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ.
ΙΓ', σ. 9294-9314.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ' αριθµ. 15 το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση για την
Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: .4556, ΦΕΚ: 137 Α' / 25.07.2018). τόµ. ΙΔ', σ.
9721, τόµ. ΙΕ', σ. 53-56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου
της 20ής Απριλίου 2015 (EEL 106/24-4-2015) και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4566, ΦΕΚ: 175 A'/08.10.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 695, 843862.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4520, ΦΕΚ: 30 A' / 22.02.2018). τόµ. Ζ', σ. 4817, τόµ. Η',
σ. 5074-5122.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των
Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4538, ΦΕΚ:
85 A' / 16.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6715, τόµ. ΙΑ', σ. 72997374, 7376-7426.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4554, ΦΕΚ: 130 A' /
18.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9401, τόµ. ΙΔ', σ. 9723-9832.
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση
της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4555, ΦΕΚ: 133 A' /
19.07.2018). τόµ. ΙΔ', σ. 9650, 9853-9912, 9913-10099.
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (α-

ναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες διατάξεις Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α' 80) για την προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της
15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4540, ΦΕΚ: 91 A' / 22.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6855, τόµ. ΙΑ',
σ. 7535-7607.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4504, ΦΕΚ: 184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Β', σ. 1207, τόµ.
Δ', σ. 2170-2247.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 27 Ιουνίου 2001
Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4522, ΦΕΚ: 39 Α' / 07.03.2018). τόµ. Η', σ. 5074, 54185456.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2015/1794 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4532, ΦΕΚ: 63 Α’ / 05.04.2018). τόµ.
Θ', σ. 6071, τόµ. Ι', σ. 6613-6653.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
«Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ για τις θαλάσσιες µεταφορές». (Κατάθεση). τόµ. ΙΑ',
σ. 7439.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4551, ΦΕΚ: 116 A' / 02.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9365, 93959462.
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός
της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4497, ΦΕΚ: 171
A' / 13.11.2017). τόµ. Α', σ. 398, τόµ. Γ', σ. 1715-1777.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες
που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4529, ΦΕΚ: 56 A' / 23.03.2018). τόµ. Ζ', σ. 4733,
τόµ. Θ', σ. 5988-6021.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισµένης
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Ευθύνης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4541, ΦΕΚ: 93 A' / 31.05.2018). τόµ. ΙΑ',
σ. 7530, τόµ. ΙΒ', σ. 8097-8141.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4548, ΦΕΚ: 104 A' /
13.06.2018). τόµ. ΙΒ', σ. 8452, 8655-8702.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4490, ΦΕΚ: 150 A'/11.10.2017).
τόµ. Α', σ. 37-56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την εφαρµογή του
νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης Λογαριασµών της
Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συµφωνίας Αρµοδίων
Αρχών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4493, ΦΕΚ: 164 A' / 31.10.2017).
τόµ. Α', σ. 316, τόµ. Β', σ. 986-991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων,
για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α. Ε." και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4499, ΦΕΚ: 176 Α'
/ 21.11.2017). τόµ. Γ', σ. 1955-1989, 1991-2011.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού
Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4501, ΦΕΚ: 178 Α' / 22.11.2017).
τόµ. Γ', σ. 2036, τόµ. Δ', σ. 2053-2124.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4507, ΦΕΚ: 196 A' /
20.12.2017). τόµ. Δ', σ. 2127, τόµ. Ε', σ. 3005-3044,
3045-3129, 3131-3219, 3221-3311, 3313-3454.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού και Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους
2016". (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4503, ΦΕΚ: 183 A' / 24.11.2017).
τόµ. Δ', σ. 2128-2144, 2149.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4502, ΦΕΚ: 182 A' / 24.11.2017).
τόµ. Δ', σ. 2128-2147.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4514, ΦΕΚ: 14 A' / 30.01.2018).
τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 4431-4478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου
που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των
υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4515, ΦΕΚ: 18 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4605.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊ-

κής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4516, ΦΕΚ: 19 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4604, 4664-4665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4512,
ΦΕΚ: 5 Α' / 17.1.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3809, 3835-3938,
3939-4071.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4534, ΦΕΚ: 77 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ. 6071,
τόµ. Ι', σ. 6830-6838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4537, ΦΕΚ: 84 Α' / 15.05.2018).
τόµ. Ι', σ. 6695, 7172-7207.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4549,
ΦΕΚ: 105 A' / 14.06.2018). τόµ. ΙΒ', σ. 8651, τόµ. ΙΓ', σ.
8755-8865, 8867-8936.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α.
Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ', σ. 87568764.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4557, ΦΕΚ:
139 Α' / 30.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9337, τόµ. ΙΕ', σ. 170220.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων ΙΙ) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις
και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών».
(Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 726.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί Μουσουλµάνων
Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α'182) που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α' 11)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4511, ΦΕΚ: 2 A' / 15.01.2018).
τόµ. Δ', σ. 2683, τόµ. ΣΤ', σ. 3763-3807.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού
Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζή-
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τηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4528, ΦΕΚ: 50 A'/
16.03.2018). τόµ. Ζ', σ. 4733, τόµ. Η', σ. 5777-5803.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4521, ΦΕΚ: 38 A' / 02.03.2018). τόµ. Η', σ. 5074, 54745565.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO". (Κατάθεση-Συζήτηση -Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4545, ΦΕΚ: 99 Α' /
08.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ. ΙΒ', σ. 8152-8154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4547,
ΦΕΚ: 102 A' / 12.06.2018). τόµ. ΙΒ', σ. 8285, 8452-8552.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας και
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων της
Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της
νεολαίας και την προετοιµασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4561, ΦΕΚ: 167 A'/13.09.2018).
τόµ. ΙΓ', σ. 8834, τόµ. ΙΣΤ', σ. 513-516.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4559, ΦΕΚ: 142 Α'/03.08.2018). τόµ. ΙΕ', σ. 121, 265333.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην
Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4496, ΦΕΚ: 170 A' /
08.11.2017). τόµ. Α', σ. 525, τόµ. Β', σ. 1161-1222.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4495,
ΦΕΚ: 167 A' / 03.11.2017). τόµ. Α', σ. 607-652, τόµ. Β', σ.
653-702.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4513, ΦΕΚ: 9 Α' /
23.01.2018). τόµ. Ε', σ. 3015, τόµ. ΣΤ', σ. 4267-4330.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4519, ΦΕΚ: 25 A' / 20.02.2018). τόµ. Ζ', σ. 4372, 48194884.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία

περιοχή " Άρτα-Πρέβεζα"". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4526, ΦΕΚ: 48 A' / 16.03.2018). τόµ. Η',
σ. 5096, 5604-5649.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total E&P Greece B.V", "Edison
International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή
2, Ιόνιο Πέλαγος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4525, ΦΕΚ: 47 A' / 15.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096,
5604-5649, 5650.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4524, ΦΕΚ: 46 Α'
/ 15.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096, 5604-5649, 5650.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". (Κατάθεση Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4527, ΦΕΚ: 49 A'/
16.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096, 5604-5649, 5651.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4533, ΦΕΚ: 75 A' / 27.04.2018). τόµ. Ι', σ. 6828,
6893-6920, 6922-6999.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ
"περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4546, ΦΕΚ: 101 A' / 12.06.2018). τόµ.
ΙΑ', σ. 7815, τόµ. ΙΒ', σ. 8297-8350.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο,
που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε µε το ν. 2540/1997 (Α' 249)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4562, ΦΕΚ: 168 A'/17.09.2018).
τόµ. ΙΕ', σ. 461, 462-465.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις
10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ
του 1987, που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988 (Α' 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4560,
ΦΕΚ: 165 A'/11.09.2018). τόµ. ΙΕ', σ. 461, 462-465, 477.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: « Ίδρυση
Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531.
Υπουργείο Τουρισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) για τη διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Του-
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ρισµό στο Δρόµο του Μεταξιού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
809.
Υπουργείο Υγείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου
2003 «σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις
θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4498, ΦΕΚ: 172 A' /
16.11.2017). τόµ. Β', σ. 1305, τόµ. Γ', σ. 1862-1926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α.
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και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4517, ΦΕΚ: 22 Α' / 08.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 4303,
τόµ. Ζ', σ. 4733-4758.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Διατάξεις για την Παραγωγή
Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής Κάνναβης και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4523, ΦΕΚ: 41 A' / 07.03.2018). τόµ. Ζ', σ. 4818, τόµ. Η',
σ. 5676-5741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου
της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4542,
ΦΕΚ: 95 A' / 01.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 8015, τόµ. ΙΒ', σ.
8167-8184.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση συµβάσεων µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4558, ΦΕΚ: 140 Α' / 01.08.2018). τόµ.
ΙΕ', σ. 35, 109-129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
.4564, ΦΕΚ: 170 A'/21.09.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531, 711744.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση Σύµβασης δωρεάς
µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
(Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4565, ΦΕΚ:
173 A'/02.10.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 809, 869-890.
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4530, ΦΕΚ: 59 Α' /
30.03.2018). τόµ. Θ', σ. 5892, 6131-6312.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση

φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4539,
ΦΕΚ: 89 Α' / 18.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6694, τόµ. ΙΑ', σ.
7439-7478.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: «Θέµατα
υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 513.
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού
Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής
ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός
συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας
και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ
ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4506, ΦΕΚ: 191 A' /
12.12.2017). τόµ. Δ', σ. 2135, 2695-2737.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών
Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4508, ΦΕΚ: 200 A' / 22.12.2017). τόµ. Δ', σ.
2664, τόµ. Ε', σ. 3477-3546.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των µονίµων κατοίκων
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4563, ΦΕΚ: 169 Α'/20.09.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ.
513, 531-565.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Περικοπή των νοσηλίων σε µονάδες εντατικών
θεραπειών (ΜΕΘ) ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Β', σ. 827.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αποστολή δύο ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Μολάων και ενίσχυση µε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό των Μονάδων Υγείας του Νοµού Λακωνίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας µε
αναισθησιολόγους και των Κέντρων Υγείας του Νοµού µε
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». τόµ. ΙΔ', σ. 9556.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Καµία ορατή εξέλιξη για τη δηµιουργία θεραπευτικού Ογκολογικού Τµήµατος στη Ρόδο». τόµ. Β', σ. 830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Δ', σ. 2343.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α.
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και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4517, ΦΕΚ: 22 Α' / 08.02.2018). τόµ. Ζ', σ. 47334758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «SOS για τις Παθολογικές κλινικές και το Ψυχιατρικό τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιώς».
τόµ. ΣΤ', σ. 4303, τόµ. Η', σ. 5754.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Μόνιµη λύση στην εργασιακή ανασφάλεια και απληρωσιά των εργαζόµενων σε καθαριότητα και σίτιση στα
Νοσοκοµεία του ΠΑΓΝΗ και του "Βενιζέλειου"». τόµ. Η', σ.
5757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα ελλείψεων προσωπικού, κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. τόµ. Η', σ. 5763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Αποκατάσταση προβληµάτων στις αίθουσες χειρουργείων της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Χίου». τόµ.
Ι', σ. 7286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Για τους επιτυχόντες στον διαγωνισµό 8µηνου για
τα δυο Νοσοκοµεία Λάρισας». τόµ. ΙΒ', σ. 8290.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας». τόµ. ΙΔ', σ. 9550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Εικόνα κατάρρευσης παρουσιάζει το Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας». τόµ. ΙΔ', σ. 9552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Η διοικητική αυτονόµηση του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου προϋποθέτει την θωράκισή του µε προσωπικό
και εξοπλισµό». τόµ. ΙΔ', σ. 9554.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας µε
αναισθησιολόγους και των Κέντρων Υγείας του Νοµού µε
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». τόµ. ΙΔ', σ. 9556.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση συµβάσεων µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4558, ΦΕΚ: 140 Α' / 01.08.2018). τόµ.
ΙΕ', σ. 35, 109-129.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση Σύµβασης δωρεάς
µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
(Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και λοιπές διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4565, ΦΕΚ:
173 A'/02.10.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 809, 869-890.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Για την συνεχιζόµενη ανασφάλεια - οµηρεία του
επικουρικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ». τόµ. ΙΕ', σ. 423.
ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4492, ΦΕΚ: 156 A' / 18.10.2017). τόµ. Α', σ. 511586.
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Ζ', σ. 4382.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Παρεµπόδιση συνδικαλιστικής δράσης στο ξενοδοχείο "IKOS" στην Κέρκυρα και παράνοµη κατακράτηση
συνδικαλιστικών στελεχών στο χώρο του ξενοδοχείου από
την εργοδοσία». τόµ. ΙΔ', σ. 9485.
ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Σε απόγνωση χιλιάδες εποχικοί εργαζόµενοι στη
Ρόδο, χωρίς επίδοµα ανεργίας». τόµ. Ζ', σ. 4815.
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4557, ΦΕΚ:
139 Α' / 30.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9337, τόµ. ΙΕ', σ. 170220.
ΞΗΡΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα και δράσεις για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας-ξηρασίας». τόµ.
ΙΑ', σ. 7789.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία νέων υπηρεσιών δηµοσίων έργων - αποδυνάµωση του Οδικού Άξονα
Κρήτης (ΟΑΚ) - σε τέλµα τα δηµόσια έργα στην Κρήτη».
τόµ. Β', σ. 984.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Σε νεκρό σηµείο, τρία χρόνια µετά, ο δρόµος "Πάτρα-Πύργος"». τόµ. Ζ', σ. 4810.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ανάγκη παρεµβάσεων στην
παλιά εθνική οδό που διέρχεται από την πόλη της Λάρισας,
καθώς και στον δρόµο Λάρισας - Βόλου». τόµ. Θ', σ. 6385.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Νότια παράκαµψη Μυτιλήνης». τόµ. Θ', σ. 6387.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Παρήλθε και 12η Μαρτίου,
η τελευταία προθεσµία που έθεσε ο κ. Σπίρτζης για την εκκίνηση των διαδικασιών έναρξης του έργου Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΒ', σ. 8223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να διενεργηθεί άµεσα ο
σχετικός διαγωνισµός και να προχωρήσει επιτέλους η κατασκευή του κόµβου Αγ. Πελαγίας». τόµ. ΙΒ', σ. 8225.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ορατός πλέον ο κίνδυνος
να µείνει η Ηλεία εκτός του εθνικού δικτύου των αυτοκινητοδρόµων µε βάση τις µεθοδεύσεις της Κυβέρνησης στον
πολύπαθο δρόµο Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΣΤ', σ. 811.
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Πότε θα µεταφερθεί το αµαξοστάσιο της ΟΣΥ από το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, ώστε να προχωρήσει η επένδυση των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και των 8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ;» τόµ. Ε', σ. 2978.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε το ζήτηµα της οδικής σύνδεσης της Δράµας µε την Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες. τόµ. Δ', σ. 2471.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Εξαίρεση της κατασκευής
του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Νοµό Λασιθίου». τόµ. Ζ', σ. 4813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «Αποκατάσταση των ζηµιών και ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θηβών». τόµ.
Η', σ. 5408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ορατός πλέον ο κίνδυνος
να µείνει η Ηλεία εκτός του εθνικού δικτύου των αυτοκινητοδρόµων µε βάση τις µεθοδεύσεις της Κυβέρνησης στον
πολύπαθο δρόµο Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΣΤ', σ. 811.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αίτηµα για τροποποιητική ρύθµιση πληρωµής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής». τόµ. Β', σ. 1153.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Μέτρα για την οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών
µε ειδικές ανάγκες στη νησιωτική χώρα». τόµ. Η', σ. 5759.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου
2003 «σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις
θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4498, ΦΕΚ: 172 A' /
16.11.2017). τόµ. Β', σ. 1305, τόµ. Γ', σ. 1862-1926.
ΟΖΟΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις
10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ
του 1987, που κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988 (Α' 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4560,
ΦΕΚ: 165 A'/11.09.2018). τόµ. ΙΕ', σ. 461, 462-465, 477.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µοριοδότηση µελών
µονογονεϊκών οικογενειών στις διαδικασίες πρόσληψης
µέσω ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του ν. 2643/1998. τόµ.
Ε', σ. 2975.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ', σ. 96579700.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ', σ. 20272036, 2041.
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
Αναφορά στην Ηµέρα Μνήµης των Ελλήνων Εβραίων
Μαρτύρων του Ολοκαυτώµατος. τόµ. Ζ', σ. 4593.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώµατος. τόµ. Ζ', σ. 4594.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Ο.Α.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Εκτός ποδηλατοδροµίου οι
αθλητές µας στο ΟΑΚΑ». τόµ. Ι', σ. 7025.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Συµµετοχικός Προϋπολογισµός". τόµ. Β',
σ. 1269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Επαναφορά αρχικής ρύθµισης ν. 3852/
2010». τόµ. ΙΑ', σ. 7783.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση
της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4555, ΦΕΚ: 133 A' / 19.07.2018).
τόµ. ΙΔ', σ. 9650, 9853-9912, 9913-10099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Διαγραφή προστίµων από τις επιτροπές εκλογικών δαπανών ΟΤΑ». τόµ. ΙΕ', σ. 50.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των
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δικαιούχων των προγραµµάτων καταπολέµησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ». τόµ. ΙΕ', σ. 85.

ταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών του δηµοσίου σε ιδιώτες;» τόµ. Θ', σ. 6378.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Διακοπή της λεωφορειακής γραµµής του ΟΑΣΑ Α16». τόµ. ΙΑ', σ. 7777.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Σιγή ιχθύος για
την επιλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Λιµένων Νοµού Ευβοίας»». τόµ. Β', σ. 822.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας, ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ,
οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
τόµ. Ζ', σ. 4341.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας, ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ,
οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
τόµ. Ζ', σ. 4341.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4520, ΦΕΚ: 30 A' / 22.02.2018). τόµ. Ζ', σ. 4817, τόµ. Η',
σ. 5074-5122.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προβλήµατα τρίτεκνων δανειοληπτών του ΟΕΚ».
τόµ. ΙΑ', σ. 7480.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO". (Κατάθεση-Συζήτηση -Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4545, ΦΕΚ: 99 Α' /
08.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ. ΙΒ', σ. 8152-8154.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 27 Ιουνίου 2001
Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4522, ΦΕΚ: 39 Α' / 07.03.2018). τόµ. Η', σ. 5074, 54185456.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ποια η τύχη των ρευστών αποθεµατικών της ΟΛΘ Α.Ε., ύψους 65.108.327,16 ευρώ µετά τη µε-

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Ο.Σ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4490, ΦΕΚ: 150 A'/11.10.2017).
τόµ. Α', σ. 37-56.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4534, ΦΕΚ: 77 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ. 6071,
τόµ. Ι', σ. 6830-6838.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων,
για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α. Ε." και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4499, ΦΕΚ: 176 Α'
/ 21.11.2017). τόµ. Γ', σ. 1955-1989, 1991-2011.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4520, ΦΕΚ: 30 A' / 22.02.2018). τόµ. Ζ', σ. 4817, τόµ. Η',
σ. 5074-5122.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ο.Σ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η υπογείωση των σιδηροδροµικών γραµµών του ΟΣΕ στη Λάρισα». τόµ. ΙΔ', σ. 9471.
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Τα όρια της θαλάσσιας περιοχής των Ιµίων». τόµ. Η', σ. 5414.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών µε θέµα: «Η Κυβέρνηση γκριζάρει το Ιόνιο. Κίνδυνοι
στη νέα συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες µε την Αλβανία». τόµ. Η', σ. 5672.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µε θέµα: «Εκατόν είκοσι δόσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές
ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΣΤ', σ. 3589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Αποκλείονται από τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι
δόσεων τέσσερις µεγάλες κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΣΤ', σ. 3830.
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Επανένταξη οφειλετών του Δηµοσίου
στη ρύθµιση των εκατό δόσεων». τόµ. Β', σ. 1308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Έλλειψη προστασίας της
πρώτης κατοικίας των φυσικών προσώπων οφειλετών, εµπόρων και επιχειρηµατιών που δεν συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό µηχανισµό
ρύθµισης οφειλών». τόµ. Ζ', σ. 4550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Ανάγκη επέκτασης της ισχύος θετικής δικαστικής απόφασης του νόµου για τα "υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα" που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του πρωτοφειλέτη και υπέρ των συνοφειλετών και
των εγγυητών του". τόµ. Ζ', σ. 5023.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Νοµική βοήθεια στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 και
του ν. 4469/2017». τόµ. Ζ', σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σχετικά µε τη συνεισφορά του Δηµοσίου στην κάλυψη µέρους της οφειλής φυσικών προσώπων
δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και την ανάγκη επέκτασης της συνεισφοράς και στους εγγυητές. τόµ. Ι', σ. 7061.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αναφορά στον εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Θ', σ. 5836.
Ανακοινώνεται εκδήλωση που πραγµατοποιείται στο Εντευκτήριο των Βουλευτών, προς τιµή των πρωταθλητριών
της Εθνικής Οµάδας Γυναικών στο σκάκι, µε αφορµή τον εορτασµό της Διεθνούς Ηµέρας Γυναικών. τόµ. Θ', σ. 5836.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αναφορά του Προεδρεύοντα κ. Μ. Γεωργιάδη για την
Παγκόσµια Ηµέρα της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ', σ. 694.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Π.Ο.Τ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (ΠΟΤ) για τη διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισµό στο Δρόµο του Μεταξιού». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ.
809.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Υ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου
της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστή-

ριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4542,
ΦΕΚ: 95 A' / 01.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 8015, τόµ. ΙΒ', σ.
8167-8184.
ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων,
για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α. Ε." και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4499, ΦΕΚ: 176 Α'
/ 21.11.2017). τόµ. Γ', σ. 1955-1989, 1991-2011.
ΠΑΙΔΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Παιδιατρικό Νοσοκοµείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη». τόµ. Η', σ. 5751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Μέτρα για την οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών
µε ειδικές ανάγκες στη νησιωτική χώρα». τόµ. Η', σ. 5759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: « Έλλειψη Παιδιάτρων στο Γενικό Νοσοκοµείο Κέντρο Υγείας Ικαρίας». τόµ. Η', σ. 5769.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: "Είναι υποχρεωτικός ή όχι ο εµβολιασµός"; τόµ. ΙΣΤ', σ. 836.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µειοψηφίες που δρουν ανεξέλεγκτα εντός των
Πανεπιστηµίων. τόµ. Β', σ. 1154.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4521, ΦΕΚ: 38 A' / 02.03.2018). τόµ. Η', σ. 5074, 54745565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη η
βία και η ανοµία στα τριτοβάθµια ιδρύµατα». τόµ. Ι', σ.
6695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λύση της
συνένωσης του ΤΕΙ ΑΜΘ µε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
και το Διεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ.
8248.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να εγκριθεί η
απόφαση του Πανεπιστηµίου Κρήτης για ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού". τόµ. ΙΓ', σ. 9341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη παραβατικότητα στον περιβάλλοντα χώρο των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως».
τόµ. ΙΔ', σ. 9482.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4559, ΦΕΚ: 142 Α'/03.08.2018). τόµ. ΙΕ', σ. 121, 265333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Πανεπιστηµιακή αποµόνωση του Νοµού Τρικάλων». τόµ. ΙΣΤ', σ. 697.
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ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προώθηση και
στήριξη των συλλογικών σχηµάτων παραγωγής». τόµ. Β', σ.
795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ζηµιές που έχουν
προκληθεί σε αγροτικές καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών». τόµ.
Ζ', σ. 4805.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Στήριξη πληγέντων παραγωγών σε
Βιάννο, Ιεράπετρα και Σητεία κ.λπ.». τόµ. Η', σ. 5768.

ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «Σοβαρή ανησυχία στην
Αχαΐα για τα µέτρα αντιµετώπισης του φαινοµένου των µεδουσών στον Πατραϊκό κόλπο». τόµ. Ι', σ. 7063.

µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του άρθρου 77 και
του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ.
6061-6071.
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου
και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία
Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’
του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση
των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις
περιπτώσεις δ’ και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισµού της Βουλής τόµ. Θ', σ. 6061-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής.
τόµ. Θ', σ. 6070-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου
και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του
άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 60706071.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8
παράγραφος 1, περίπτωση α' του Κώδικα Δεοντολογίας
των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σε συνδυασµό µε
το άρθρο 80, παράγραφοι 2 και 3 και του Κανονισµού της
Βουλής, επιβάλλεται αυτοδικαίως για την πρώτη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου της µηνιαίας αποζηµίωσης του
Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη και για τη δεύτερη υπόθεση
περικοπή του ενός τετάρτου των µηνιαίων αποζηµιώσεων
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή», κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των
Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη. τόµ. Θ', σ. 6071.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων
α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης για την εκτίµηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο,
που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε µε το ν. 2540/1997 (Α' 249)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4562, ΦΕΚ: 168 A'/17.09.2018).
τόµ. ΙΕ', σ. 461, 462-465.

ΠΑΡΑΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Παρανοµίες στην εκµετάλλευση παραλιών στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα». τόµ. Ζ', σ.
4595.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απόδοση παραλιακού µετώπου Ελευσίνας στους πολίτες της πόλης». τόµ.
Ζ', σ. 4787.
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: « Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"». τόµ. Ζ', σ. 5056.
ΠΑΡΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη παραβατικότητα στον περιβάλλοντα χώρο των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου του Άρεως».
τόµ. ΙΔ', σ. 9482.
ΠΑΤΑΤΑ-ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
προβληµάτων των πατατοκαλλιεργητών, στο λεκανοπέδιο
του Κάτω Νευροκοπίου του Νοµού Δράµας. τόµ. Α', σ. 301.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Επαπειλούµενη
κοινωνική έκρηξη στο Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου
Δράµας». τόµ. Θ', σ. 6042.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αδιάθετες ποσότητες πατάτας στις κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς Νοµού Σερρών». τόµ. ΙΑ', σ. 7787.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Αποµάκρυνση ρυπογόνων εγκαταστάσεων από την περιοχή των Λινοπεραµάτων
του Δήµου Μαλεβιζίου". τόµ. Ζ', σ. 5014.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Κατάχρηση των ευεργετικών διατάξεων του Νόµου 4368/2016». τόµ. ΙΓ', σ. 9289.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4519, ΦΕΚ: 25 A' / 20.02.2018). τόµ. Ζ', σ. 4372, 48194884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διοργάνωση αγώνων
ταχύτητας σε περιοχή "NATURA"». τόµ. ΙΒ', σ. 8253.
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Υπολειτουργία της Αστυνοµίας Ρόδου λόγω ακινητοποίησης των περιπολικών». τόµ. Β', σ. 777.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Διοχετεύεται το 30% της κρατικής διαφήµισης στην
Περιφέρεια;» τόµ. Ζ', σ. 4548.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την «απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εκδιώξει τους εκπαιδευόµενους στο Τµήµα Φυσικής
Αποκατάστασης και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΑΜΕΑ)». τόµ. Ζ', σ. 4801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα βελτίωσης
του προγράµµατος δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων». τόµ. Η', σ. 5670.
ΠΕΡΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού,
αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ' αυτήν Παραρτηµάτων".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4518, ΦΕΚ:
23 A' / 13.02.2018). τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 43884397.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Μη διάκριση στην τραπεζική προµήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών». τόµ.
Ι', σ. 6858.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Κανένα "λαϊκό" σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη". τόµ. ΣΤ', σ. 3747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Χωρίς πρόνοια για την προστασία της
πρώτης κατοικίας η Εγκύκλιος για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς από 1-5-2018». τόµ. Η', σ. 5766.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αποζηµίωση των πληµµυροπαθών και την αποκατάσταση των ζηµιών
στη Σαµοθράκη. τόµ. Β', σ. 779.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση αποκατάσταση των πληγέντων από τις πληµµύρες που εκδηλώθηκαν στον Νοµό Χανίων
πρόσφατα». τόµ. Δ', σ. 2155.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση
των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στο
νοµό Λακωνίας και αποζηµίωση των πληγέντων». τόµ. Δ',
σ. 2157.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις καταστροφές από πληµµύρες στη Δυτική Αττική και την αναγκαία αντιπληµµυρική προστασία
στον Νοµό Αττικής. τόµ. Ε', σ. 2973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αποκατάσταση πληγέντων στη Δυτική Αττική». τόµ. ΣΤ', σ. 3828.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Ειδική ρύθµιση
για τους πληγέντες µαθητές του Λυκείου Μάνδρας». τόµ. Ζ',
σ. 5027.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα: «Αποκατάσταση των ζηµιών και ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θηβών». τόµ.
Η', σ. 5408.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι
έντονες βροχοπτώσεις στον Δήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου».
τόµ. Θ', σ. 6044.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να αποζηµιωθούν άµεσα
οι πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό
Αιτωλοακαρνανίας». τόµ. ΙΑ', σ. 7779.
ΠΛΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Δροµολογιακή
σύνδεση της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου». τόµ. ΙΓ', σ.
9338.
ΠΛΟΙΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Δεκάδες παροπλισµένα πλοία και ναυάγια στην περιοχή Λιµένος Ελευσίνος». τόµ. Η', σ. 5468.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Να διασφαλιστούν τα
πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών και τα εργασιακά
δικαιώµατα των εργαζοµένων της ΑΕΠΙ». τόµ. Ζ', σ. 4725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την «κατάσταση των εργαζοµένων στην ΑΕΠΙ και τα δικαιώµατα των δηµιουργών δικαιούχων µελών της». τόµ. ΙΔ', σ. 9477.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Συνεχή κρούσµατα βίας
στα γήπεδα του ελληνικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου».
τόµ. ΙΔ', σ. 9653.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Έλεγχος της διαδικασίας
ποινής κατά του ΠΑΟΚ». τόµ. Θ', σ. 6038.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Παράπονα και κρίσιµες ηµέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο». τόµ. Θ', σ. 6040.
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Οι νόµοι δεν ισχύουν για τους δικαστές; Έχουν δικούς
τους νόµους;» τόµ. Γ', σ. 1950.
ΠΟΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4509, ΦΕΚ: 201 A' / 22.12.2017). τόµ.
Δ', σ. 2394, τόµ. ΣΤ', σ. 3595-3744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της αντεγκληµατικής πολιτικής ύστερα από τα πρόσφατα πολλαπλά
φαινόµενα βίαιων εγκληµάτων σε κατοικίες και την άρση
του άδικου χαρακτήρα των πράξεων αντίδρασης των θυµάτων». τόµ. Ι', σ. 7292.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανάγκη εισαγωγής
σύγχρονου ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου για τα
µέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης αγροδασικών πυρκαγιών». τόµ. Γ', σ. 1940.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης πενήντα επτά Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας προς την Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης
στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων
του Πολιτισµού». τόµ. Θ', σ. 5963 - 5986.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Η πολιτιστική πολιτική του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για την ενίσχυση,
ανάπτυξη και υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισµού στην
ελληνική περιφέρεια και το µέλλον του θεάτρου στην περιφέρεια». τόµ. Η', σ. 5068.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης πενήντα επτά Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας προς την Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης
στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων
του Πολιτισµού». τόµ. Θ', σ. 5963 - 5986.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Μετεγγραφές
Πολυτέκνων». τόµ. Β', σ. 1152.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Παράνοµη
Σύµβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης». τόµ. Β', σ. 1313.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε
τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4552, ΦΕΚ: 118 Α' / 06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ.
8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9575, 9618.
ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σκοπεύετε να αυξήσετε τον φόρο στο χύµα τσίπουρο των "διήµερων" από τα
57 λεπτά στα 6 ευρώ;» τόµ. ΙΒ', σ. 8058.
ΠΟΤΑΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη καθαρισµού και αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό Γιόφυρο και τα ρέµατα της περιοχής Ξηροποτάµου - Άη Γιάννη Χωστού - Μαλάδων Φοινικιάς του Δήµου Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Να προχωρήσει άµεσα η χρηµατοδότηση για την εκτροπή του Πλατύ ποταµού
για την ενίσχυση Φράγµατος Φανερωµένης». τόµ. ΙΑ', σ.
7790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αντισταθµιστικά οφέλη
από τη χρήση των νερών του ποταµού Ευήνου και του ποταµού Μόρνου». τόµ. ΙΒ', σ. 8255.
ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εντοπισµός υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκµονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης Θεσσαλονίκης». τόµ. Ζ', σ. 4542.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη
µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου
χρόνου. τόµ. Β', σ. 1270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Σε οµηρία οι εργαζόµενοι του προγράµµατος
"Βοήθεια στο Σπίτι"». τόµ. Ι', σ. 7251.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση
της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4555, ΦΕΚ: 133 A' /
19.07.2018). τόµ. ΙΔ', σ. 9650, 9853-9912, 9913-10099.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την ε-
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φαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4512,
ΦΕΚ: 5 Α' / 17.1.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3809, 3835-3938,
3939-4071.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Δεν δίνει λύση το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών της Ηλείας στο µέτρο
6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)». τόµ.
Α', σ. 505.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: α)
"Η αγωνία των επιλαχόντων νέων αγροτών συνεχίζεται" και
β) "Συνεχίζεται η αδικία σε βάρος των επιλαχόντων νέων αγροτών". τόµ. Β', σ. 1274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αµφίβολη η συνέχιση της ενίσχυσης εκµεταλλεύσεων από το Μέτρο 11 "βιολογικές καλλιέργειες", για κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία, που υπηρέτησαν και θέλουν να
συνεχίσουν να υπηρετούν τη βιολογική και ποιοτική κτηνοτροφία». τόµ. ΙΓ', σ. 9318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη να
ενταχθούν τώρα οι επεκτάσεις Αναβάλου προς Ερµιονίδα
και Φίχτια-Μυκήνες-Μοναστηράκι στο Μέτρο 4.3.1. του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)». τόµ. ΙΔ', σ.
9650.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Πορεία Προγράµµατος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδας - Ιταλίας
(2014-2020) ως προς τον Δήµο Παξών». τόµ. Ι', σ. 7069.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται η δήλωση παραίτησης του Ανεξάρτητου
Βουλευτή Β' Πειραιώς κ. Δ. Καµµένου, από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, την οποία απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση. τόµ. ΙΔ', σ. 97159716.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία χώρων έκθεσης τοπικών προϊόντων στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)». τόµ. Β', σ. 980.
ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου
της 20ής Απριλίου 2015 (EEL 106/24-4-2015) και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4566, ΦΕΚ: 175 A'/08.10.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 695, 843862.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µοριοδότηση µελών
µονογονεϊκών οικογενειών στις διαδικασίες πρόσληψης
µέσω ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του ν. 2643/1998. τόµ.
Ε', σ. 2975.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κάλυψη κενών στο Πυροσβεστικό Σώµα
από επιλαχόντες του διαγωνισµού 2011». τόµ. Ι', σ. 6813.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Σε κίνδυνο η οµαλή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων». τόµ. Ι', σ. 6824.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». (Επερωτώντες: Τριάντα επτά
(37) Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ). τόµ. ΙΔ', σ. 94979523.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αντιπυρική προετοιµασία της χώρας εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου». τόµ. ΙΓ', σ. 9327.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4495,
ΦΕΚ: 167 A' / 03.11.2017). τόµ. Α', σ. 607-652, τόµ. Β', σ.
653-702.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4519, ΦΕΚ: 25 A' / 20.02.2018). τόµ. Ζ', σ. 4372, 48194884.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα
πλαστικά... αν όχι τώρα, πότε;» (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας «Το Ποτάµι» κ. Σταύρος Θεοδωράκης και πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας). τόµ. ΙΕ', σ. 65-84.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Αυξανόµενες προσφυγικές ροές». τόµ. Γ', σ. 1935.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Πληµµελής η προετοιµασία των δοµών φιλοξενίας για τη χειµερινή περίοδο». τόµ.
Γ', σ. 1937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Αδυναµία απορρόφησης
ευρωπαϊκών κονδυλίων 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ για τη
διαχείριση του προσφυγικού». τόµ. Γ', σ. 1943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ανεπαρκής η Κυβέρνηση
στη διαχείριση του Προσφυγικού - Μεταναστευτικού». τόµ.
Ι', σ. 6608.
Σχέδιο νόµου Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και άλλες διατάξεις Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α' 80) για την προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της
15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής
µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες
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διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4540, ΦΕΚ: 91 A' / 22.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6855, τόµ. ΙΑ',
σ. 7535-7607.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Με ποια διαδικασία πραγµατοποιήθηκε η ανάθεση στους "Γιατρούς του Κόσµου" της
φροντίδας της υγείας των προσφύγων του Κέντρου Φιλοξενίας στη ΒΙΠΕ Δράµας;» τόµ. ΙΒ', σ. 8251.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα "Τραγικές συνθήκες στο
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου Ορεστιάδας". τόµ. ΙΓ', σ. 9345.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Απελπιστική η κατάσταση
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου». τόµ. ΙΣΤ', σ. 706.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Εξαγγελίες του ΥΠΕΘΑ
για την εξαγορά των κόκκινων δανείων των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων µε χρήµατα του Δηµοσίου». τόµ. Ζ', σ.
4790.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στον
Νοµό Χαλκιδικής». τόµ. ΙΔ', σ. 9717.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΧΑΡΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: "Απονοµή χάριτος σε ποινικούς κατάδικους, προκειµένου να διοριστούν ή να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος". τόµ. ΙΔ', σ. 9548.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας υπέβαλαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 84 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 142
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 8979-8984.
Συζήτηση και ψήφιση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ', σ. 8987-9035,
9037-9153, 9155-9240.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του αποτελέσµατος της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας, η πρόταση δυσπιστίας
των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά της Κυβέρνησης απορρίπτεται. τόµ. ΙΓ', σ. 9241.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση του ν.
3126/2003 (ΦΕΚ 66/Α/19-3-2003)». (Προτείνοντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Π. Καµµένος και οι Βουλευτές του κόµµατός

του). (Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5074.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: « Άµυνα εντός Οικιακού Ασύλου». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και
οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ.
6695.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 3226/2004 "Παροχή νοµικής βοήθειας σε
πολίτες χαµηλού εισοδήµατος και άλλες διατάξεις" -Αναπροσαρµογή κριτηρίων υπαγωγής στον Νόµο και διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του». (Προτείνοντες: Ο Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννης Σαρίδης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ακύρωση των
µειώσεων στις συντάξεις και προώθηση της επαναθεµελίωσης του ασφαλιστικού συστήµατος». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κυρία Φώφη Γεννηµατά,
και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). τόµ. ΙΔ', σ. 9698.
Υπουργείο Εσωτερικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: « Άσκηση εκλογικού δικαιώµατος κατά τις βουλευτικές εκλογές,
του απόδηµου ελληνισµού και εκλογέων που βρίσκονται
στην αλλοδαπή». (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης και οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Β',
σ. 827.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Ιδιωτική
ανάρτηση της Ελληνικής Σηµαίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7292.
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Προστασία πρώτης κατοικίας και µέτρα στήριξης
για τα νησιά". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά και επτά Βουλευτές
του κόµµατός της, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι και τρεις Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3001.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
α) Μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) Μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών
της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ', σ. 20272036, 2041.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Χουλιαράκης καταθέτει τον κρατικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Δ', σ. 2127.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4507, ΦΕΚ: 196 A' /
20.12.2017). τόµ. Δ', σ. 2127, τόµ. Ε', σ. 3005-3044,
3045-3129, 3131-3219, 3221-3311, 3313-3454.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού
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Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Ε', σ.
3367-3454.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: "Συµµετοχικός Προϋπολογισµός". τόµ. Β',
σ. 1269.
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Προστασία πρώτης κατοικίας και µέτρα στήριξης
για τα νησιά". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινή Γεννηµατά και επτά Βουλευτές
του κόµµατός της, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας Το Ποτάµι και τρεις Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Κανένα "λαϊκό" σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη". τόµ. ΣΤ', σ. 3747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Έλλειψη προστασίας της
πρώτης κατοικίας των φυσικών προσώπων οφειλετών, εµπόρων και επιχειρηµατιών που δεν συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό µηχανισµό
ρύθµισης οφειλών». τόµ. Ζ', σ. 4550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Εξαγγελίες του ΥΠΕΘΑ
για την εξαγορά των κόκκινων δανείων των στελεχών των
Ενόπλων Δυνάµεων µε χρήµατα του Δηµοσίου». τόµ. Ζ', σ.
4790.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Νοµική βοήθεια στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 και
του ν. 4469/2017». τόµ. Ζ', σ. 5026.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Χωρίς πρόνοια για την προστασία της
πρώτης κατοικίας η Εγκύκλιος για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς από 1-5-2018». τόµ. Η', σ. 5766.
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανάγκη εισαγωγής
σύγχρονου ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου για τα
µέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης αγροδασικών πυρκαγιών». τόµ. Γ', σ. 1940.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Ενηµέρωση περί ελέγχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΑΥΕ) µετά από την
πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο µπαταριών
"Sunlight" και ανάγκη δηµιουργίας Τµήµατος Επιθεώρησης
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον Νοµό Ξάνθης».
τόµ. ΙΒ', σ. 8070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και αντιµετώπισης των συνεπειών τους εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου». τόµ. ΙΓ',
σ. 9325.
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής

Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του
Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4553, ΦΕΚ: 119 Α' /
06.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 8851, τόµ. ΙΔ', σ. 9561-9576.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Έκφραση εκ µέρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και
του Προέδρου του, κ. Νίκου Βούτση, της οδύνης και της
βαθιάς θλίψης για την ανείπωτη τραγωδία που έπληξε την
Αττική. τόµ. ΙΕ', σ. 85.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τα θύµατα της φονικής
πυρκαγιάς στο Μάτι. τόµ. ΙΕ', σ. 85, 86, 87, 103, 105, 106,
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 125,
174, 199, 203, 205, 207, 209, 213.
Αναφορά στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ', σ. 109, 110, 111, 112, 113.
Έγκριση από το Τµήµα της πρότασης της Διάσκεψης των
Προέδρων επί των µέτρων και των πρωτοβουλιών που θα
ληφθούν εκ µέρους και της Βουλής, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για αλληλεγγύη στους παθόντες της
πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ', σ. 113.
Αναφορά στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. τόµ. ΙΕ', σ.
263.
Αναφορά στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ', σ. 265, 267,
270, 272, 273, 274, 277, 278, 282, 292, 293, 296, 297,
298, 299, 301, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 315, 315,
317, 318, 320, 321.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Ειδική ρύθµιση
για τους µαθητές των πληγεισών περιοχών από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018". τόµ. ΙΣΤ', σ. 838.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αναγνώριση του επαγγέλµατος των πυροσβεστών ως βαρύ-ανθυγιεινό και επικίνδυνο και λήψη µέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των συµβάντων». τόµ.
Β', σ. 982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Θητεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και επαναπρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης». τόµ. Η', σ. 5065.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κάλυψη κενών στο Πυροσβεστικό Σώµα
από επιλαχόντες του διαγωνισµού 2011». τόµ. Ι', σ. 6813.
Ρ
ΡΕΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη καθαρισµού και αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό Γιόφυρο και τα ρέµατα της περιοχής Ξηροποτάµου - Άη Γιάννη Χωστού - Μαλάδων Φοινικιάς του Δήµου Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4721.
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ΡΟΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Προβλήµατα στον καταυλισµό Ροµά της
Πάτρας». τόµ. ΙΓ', σ. 9328.

ανάρτηση της Ελληνικής Σηµαίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7292.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η παλαιότητα των αυτοκινήτων ταξί επιβαρύνει την ατµόσφαιρα». τόµ. Β', σ. 1272.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η υπογείωση των σιδηροδροµικών γραµµών του ΟΣΕ στη Λάρισα». τόµ. ΙΔ', σ. 9471.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στις αποζηµιώσεις πληγέντων αλιέων από τη ρύπανση του
Σαρωνικού. τόµ. Α', σ. 508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση της
εισοδηµατικής απώλειας των αλιέων του Σαρωνικού». τόµ.
Β', σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Στο "κόκκινο" παραµένει η ρύπανση από την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας». τόµ.
Β', σ. 1299.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αναθεώρηση των
κριτηρίων επιλογής εκµετάλλευσης για τη δράση 10.01.04,
µείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».
τόµ. ΣΤ', σ. 3590.
Σ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού
Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής
Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ',
σ. 2347.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποκατάσταση της
εισοδηµατικής απώλειας των αλιέων του Σαρωνικού». τόµ.
Β', σ. 793.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Στο "κόκκινο" παραµένει η ρύπανση από την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας». τόµ.
Β', σ. 1299.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: " Άµεση αποκατάσταση των
ζηµιών στις λιµενικές εγκαταστάσεις για την κρουαζιέρα
στην Κω". τόµ. Γ', σ. 1858.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: "Μέτρα στήριξης των σεισµοπαθών Λέσβου". τόµ. ΣΤ', σ. 3753.
ΣΗΜΑΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Ιδιωτική

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά την υπογείωση των σιδηροδροµικών γραµµών που διέρχονται από τη Λάρισα. τόµ. Δ',
σ. 2162.
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα οξυµένα προβλήµατα που συναντάνε οι σπουδαστές των δηµοσίων ΙΕΚ µε το άνοιγµα των σχολών τους.
τόµ. Δ', σ. 2167.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Η δηµιουργία τριών νέων
σταθµών διοδίων στον Οδικό άξονα Προµαχώνας - Σέρρες
- Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για τον νοµό
Σερρών». τόµ. ΙΑ', σ. 7781.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
(Σ.Ε.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Δηµιουργία χώρων έκθεσης τοπικών προϊόντων στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)». τόµ. Β', σ. 980.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Διακοπή λειτουργίας
του ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ στον Νοµό Φλώρινας». τόµ. Θ', σ. 5928.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τα αδιέξοδα στη λειτουργία των παιδικών σταθµών και τα χιλιάδες παιδιά που είναι αποκλεισµένα από τις
δοµές αυτές. τόµ. Β', σ. 785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπ. Εσωτερικών,
µε θέµα: «Μέτρα για να απορροφηθούν όλα τα παιδιά
στους παιδικούς σταθµούς». τόµ. ΙΣΤ', σ. 665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Κίβδηλες οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού για
τους παιδικούς σταθµούς». τόµ. ΙΣΤ', σ. 668.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε την επανέναρξη λειτουργίας του επιβατικού σιδηροδροµικού σταθµού Πυθίου- Έβρου. τόµ. Β', σ. 981.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
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νιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των µονίµων κατοίκων
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4563, ΦΕΚ: 169 Α'/20.09.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ.
513, 531-565.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών». τόµ. ΙΑ',
σ. 7517.
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4494, ΦΕΚ: 165 A'
/ 2.11.2017). τόµ. Β', σ. 835-920.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4535, ΦΕΚ: 78 A' / 30.04.2018). τόµ. Θ', σ.
6376, τόµ. Ι', σ. 6702-6720.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Μεγάλο το κόστος µετακίνησης
στρατιωτών». τόµ. Ζ', σ. 4377.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Η "νέα θαλάσσια
Εγνατία" χαράζει ρότα ανάπτυξης και προόδου για τον Έβρο, τη Σαµοθράκη και την Θράκη». τόµ. Δ', σ. 2333.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αστικές συγκοινωνίες: Οι
φορολογούµενοι πληρώνουν περισσότερα χρήµατα για χειρότερες υπηρεσίες». τόµ. Θ', σ. 6128.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ακύρωση της Υπουργικής
Απόφασης για µετεγκατάσταση του Αµαξοστασίου του Ελληνικού µε διασφάλιση και αναδιοργάνωση των εγκαταστάσεων για τη στήριξη του αναγκαίου συγκοινωνιακού έργου
στο Λεκανοπέδιο». τόµ. ΙΒ', σ. 8450.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Ε.
Κασιµάτη. τόµ. Α', σ. 424.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Τζελέπη. τόµ. Α', σ. 539.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Τζαβάρα. τόµ. Α', σ. 582.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Καρρά και Σ. Κοντονή. τόµ. Α', σ. 602, 603.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Σκρέκα. τόµ. Β', σ. 657.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Παππά. τόµ. Β', σ. 885.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Δουζίνα. τόµ. Β', σ. 893.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Σ. Φάµελλου. τόµ. Β', σ. 1186, 1188.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μητσοτάκη και Α. Τσίπρα. τόµ. Β', σ. 1293.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν. Ηγουµενίδη. τόµ. Γ', σ. 1887, 1888.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Σ. Κοντονή τόµ. Γ', σ. 1890.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Παρασκευόπουλου. τόµ. Γ', σ. 1891.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Μπακογιάννη και Σ. Κοντονή. τόµ. Γ', σ. 1895.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. Γ', σ. 1981.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. Δ', σ. 2190.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη και Θ. Δρίτσα. τόµ. Δ', σ. 2231.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Φίλη. τόµ. Δ', σ. 2354.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Π. Καµµένου. τόµ. Δ', σ. 2358.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. Δ', σ. 2359, 2360.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Φ.
Γεννηµατά. τόµ. Δ', σ. 2364.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Μάρδα και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2718, 2719.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Κυρίτση και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2719, 2720.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Σ. Φάµελλου. τόµ. Ε', σ. 3137.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Βέττα και Σ. Κεδίκογλου. τόµ. Ε', σ. 3197.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Παρασκευόπουλου και Β. Κικίλια. τόµ. Ε', σ. 3205.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Γ.
Καϊσά. τόµ. Ε', σ. 3217.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ασηµακοπούλου και Π. Κωνσταντινέα. τόµ. Ε', σ. 3497,
3498.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Κατσίκη και Γ. Μαυρωτά. τόµ. ΣΤ', σ. 3790.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι. Αχµέτ. τόµ. ΣΤ', σ. 3801.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Σ. Κοντονή. τόµ. ΣΤ', σ. 3887.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Γ. Σταθάκη. τόµ. ΣΤ', σ. 4286.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Δ. Βέττα. τόµ. ΣΤ', σ. 4303.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Μανιάτη. τόµ. ΣΤ', σ. 4305.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Βρούτση. τόµ. Η', σ. 5094.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Μηταράκη. τόµ. Η', σ. 5116.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ. Αθανασίου. τόµ. Η', σ. 5248, 5249, 5269, 5270.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Δ. Παπαγγελόπουλου. τόµ. Η', σ. 5269,
5270, 5271.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Πολάκη. τόµ. Η', σ. 5307, 5308.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. Η', σ. 5514.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Ξυδάκη και Α. Λοβέρδου. τόµ. Η', σ. 5705.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Συντυχάκη και Μ. Γεωργιάδη (Προεδρεύων). τόµ. Η', σ.
5740.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Θεοχαρόπουλου και Ν. Κακλαµάνη (Προεδρεύων). τόµ.
Η', σ. 5792.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. Θ', σ. 5884.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Κωνσταντινόπουλου και Η. Παναγιώταρου. τόµ. Θ', σ.
5994, 5995, 5996.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ν.
Ξυδάκη. τόµ. Θ', σ. 5996.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Σ. Φάµελλου. τόµ. Ι', σ. 6944, 6945.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. ΙΑ', σ. 7847.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΑ', σ. 7849.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Κακλαµάνη και Α. Πιτσιόρλα. τόµ. ΙΒ', σ. 8125.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Παπαθεοδώρου. τόµ. ΙΒ', σ. 8269.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΓ', σ. 8788, 9093.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Δουζίνα και Κ. Κατσαφάδου. τόµ. ΙΓ', σ. 9058.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Κοτζιά και Θ. Μπακογιάννη. τόµ. ΙΓ', σ. 9070, 9071.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Κόλλια-Τσαρουχά και Θ. Μπακογιαννη. τόµ. ΙΓ', σ.
9072.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ.
Καραγιαννίδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9079.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Αναγνωστοπούλου και Α. Λοβέρδου. τόµ. ΙΓ', σ. 9090,
9091.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κι.
Σ. Γεωργιάδη και Π. Σκουρλέτη. τόµ. ΙΓ', σ. 9094.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9103.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Πολάκη. τόµ. ΙΓ', σ. 9136.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βορίδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9149.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Γ. Λαζαρίδη και Σ. Αναστασιάδη. τόµ. ΙΓ', σ. 9200.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Μανιάτη. τόµ. ΙΓ', σ. 9225.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδου. τόµ. ΙΓ', σ. 9296.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Δαβάκη και Φ. Κουβέλη. τόµ. ΙΓ', σ. 9301, 9302.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Σ.
Γεωργιάδη. τόµ. ΙΔ', σ. 9917, 9918.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτού κ. Α.
Χριστοδουλοπούλου. τόµ. ΙΔ', σ. 9944, 9945.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Παππά και Ι. Στέφου. τόµ. ΙΕ', σ. 274, 275.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Στέφου και Ι. Αϊβατίδη. τόµ. ΙΕ', σ. 319.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Φωτήλα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 878, 879.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
Συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της
Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης)
Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την
ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής
και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων
συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε
τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ', σ. 7996-8035.
Συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, µε
θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ', σ. 96579700.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον δολοφονηθέντα δικηγόρο Μ. Ζαφειρόπουλο και καταδίκη της Βουλής για κάθε
δολοφονική πράξη. τόµ. Α', σ. 579, 580, 581, 582, 583.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον δολοφονηθέντα δικηγόρο Μ. Ζαφειρόπουλο. τόµ. Α', σ. 600.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο των δηµοσιογράφων Δηµήτρη Αλειφερόπουλου και Βασίλη Μπεσκένη.
τόµ. Ε', σ. 3514, 3533.
Συλλυπητήρια αναφορά για τον θάνατο του π. διευθυντή
του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Θεόδωρου Μιχόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ. 3953, 3956, 3975, 3981, 3984, 4007.
Έκφραση συλλυπητηρίων από τον Αντιπρόεδρο κ. Νικήτα Κακλαµάνη, εκ µέρους όλων των πτερυγών της Βουλής,
στις οικογένειες της Βιργινίας Τσουδερού και το Παύλου
Γιαννακόπουλου τόµ. ΙΒ', σ. 8659.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τα θύµατα της φονικής
πυρκαγιάς στο Μάτι. τόµ. ΙΕ', σ. 85, 86, 87, 103, 105, 106,
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 125,
174, 199, 203, 205, 207, 209, 213.
Αναφορά στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ', σ. 265, 267,
270, 272, 273, 274, 277, 278, 282, 292, 293, 296, 297,
298, 299, 301, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 315, 315,
317, 318, 320, 321.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία
περιοχή " Άρτα-Πρέβεζα"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4526, ΦΕΚ: 48 A' / 16.03.2018). τόµ. Η', σ.
5096, 5604-5649.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total E&P Greece B.V", "Edison
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International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή
2, Ιόνιο Πέλαγος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4525, ΦΕΚ: 47 A' / 15.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096,
5604-5649, 5650.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4524, ΦΕΚ: 46 Α'
/ 15.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096, 5604-5649, 5650.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία
περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4527, ΦΕΚ: 49 A' /
16.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096, 5604-5649, 5651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Παρήλθε και 12η Μαρτίου,
η τελευταία προθεσµία που έθεσε ο κ. Σπίρτζης για την εκκίνηση των διαδικασιών έναρξης του έργου Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΒ', σ. 8223.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε το Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη
µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου
χρόνου. τόµ. Β', σ. 1270.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Για το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και
τη µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου». τόµ. Θ', σ. 6126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Για την συνεχιζόµενη ανασφάλεια - οµηρεία του
επικουρικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ». τόµ. ΙΕ', σ. 423.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Παράνοµη
Σύµβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης». τόµ. Β', σ. 1313.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο της από 27 Ιουνίου 2001
Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της "Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4522, ΦΕΚ: 39 Α' / 07.03.2018). τόµ. Η', σ. 5074, 54185456.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας και
Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Κουτσούµπας και δεκατέσσερις Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). τόµ. ΙΒ', σ. 8629.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Σοβαρές καταγγελίες των
εργαζοµένων του Εθνικού Θεάτρου». τόµ. Ι', σ. 6822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τη «µετατροπή των συµβάσεων των 23 υδρονοµέων εργαζοµένων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε
αορίστου χρόνου και την ένταξή τους στον κανονισµό προσωπικού και τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)».
τόµ. ΙΔ', σ. 9651.
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των χιλιάδων συµβασιούχων (αναπληρωτών και ωροµισθίων) εκπαιδευτικών. τόµ. Ι', σ. 6671.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Επαναλειτουργία και ανασύσταση Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού». τόµ. ΙΒ', σ. 8226.
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού
Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής
Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ',
σ. 2347.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απολύσεις-συνδικαλιστικές διώξεις στις εταιρείες
"ΑΝΑΜΕΤΤ" και "ΒΙΑΝΑΤ" του Οµίλου Στασινόπουλου».
τόµ. ΙΒ', σ. 8071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Παρεµπόδιση συνδικαλιστικής δράσης στο ξενοδοχείο "IKOS" στην Κέρκυρα και παράνοµη κατακράτηση
συνδικαλιστικών στελεχών στο χώρο του ξενοδοχείου από
την εργοδοσία». τόµ. ΙΔ', σ. 9485.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης οδηγεί σε υγειονοµική βόµβα λόγω του HIV». τόµ. ΙΔ', σ. 9719.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Προβλήµατα στη λειτουργία του Τµήµατος
Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Παιονίας». τόµ. Ι', σ. 6814.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: "Αριθµός διπλών και τριπλών συντάξεων στη χώρα". τόµ. Γ', σ. 1857.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων,
για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α. Ε." και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4499, ΦΕΚ: 176 Α'
/ 21.11.2017). τόµ. Γ', σ. 1955-1989, 1991-2011.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να διασφαλιστούν οι όροι για να συνεχίσουν να
καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις στο σύνολο των
εργαζοµένων της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς καµία µείωση».
τόµ. Δ', σ. 2163.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας, ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ,
οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη».
τόµ. Ζ', σ. 4341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Θα ασχοληθείτε επιτέλους µε το πρόβληµα των
χιλιάδων συµπολιτών µας που δεν συνταξιοδοτούνται λόγω
οφειλών;» τόµ. Ζ', σ. 4420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Μειωµένες συντάξεις αγροτών». τόµ. Θ', σ.
6050.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Κατάργηση της Προστασίας των Συντάξεων των
ΑµεΑ από τον Νόµο Κατρούγκαλου». τόµ. Θ', σ. 6052.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Στέρηση συντάξεων και επιδοµάτων λόγω οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. Θ', σ. 6393.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Κατάργηση του άρθρου 12 του ν.4387/2016 και
των τροποποιήσεων του νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων"». τόµ. Θ', σ. 6395.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών µισθωτών και συνταξιούχων προς την εφορία σε έως 120 δόσεις». τόµ. Ι', σ. 6889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Στοιχεία από την πορεία εφαρµογής του Ν.
4387/2016 (Νόµος Κατρούγκαλου)». τόµ. Ι', σ. 7014.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4554, ΦΕΚ: 130 A' /
18.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9401, τόµ. ΙΔ', σ. 9723-9832.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ακύρωση των
µειώσεων στις συντάξεις και προώθηση της επαναθεµελίωσης του ασφαλιστικού συστήµατος». (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κυρία Φώφη Γεννηµατά,
και οι Βουλευτές του Κόµµατός της). τόµ. ΙΔ', σ. 9698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Απεµπλοκή και επιτάχυνση της επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης στις κατά τόπους υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ Αγροτών». τόµ. ΙΕ', σ. 421.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επεκτείνεται η ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης στον ασφαλιστικό τοµέα και σε νέες κατηγορίες συµπολιτών µας». τόµ. ΙΣΤ', σ. 708.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(ΣΕΔ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην
Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4496, ΦΕΚ: 170 A' /
08.11.2017). τόµ. Α', σ. 525, τόµ. Β', σ. 1161-1222.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Να επαναπροσληφθούν οι αυθαίρετα απολυµένες σχολικές καθαρίστριες στον Δήµο Ζίτσας του
Νοµού Ιωαννίνων». τόµ. Β', σ. 775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επιλογή διευθυντών των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
Νοµού Αρκαδίας». τόµ. Β', σ. 1148.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: "Ηµιτελές ακόµα και µετά τη
λήξη της προθεσµίας παράδοσης το Σχολείο Αρχαγγέλου
Ρόδου". τόµ. Γ', σ. 1859.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Συγχωνεύσεις
σχολικών µονάδων στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας που
προκαλούν αντιδράσεις». τόµ. ΙΕ', σ. 103.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Λειτουργικά κενά στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου". τόµ. Β', σ. 1310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αναζητούνται
µουσικοί στο Μουσικό Σχολείο Σερρών». τόµ. Δ', σ. 2342.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Επιλεκτική εφαρµογή του νόµου για τα πειραµατικά σχολεία-Σύνδεση
Ραλλείων Πειραµατικών Δηµοτικών Σχολείων µε το Ζάννειο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά». τόµ. ΙΔ', σ. 9493.
ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Πανεπιστηµιακή αποµόνωση του Νοµού Τρικάλων». τόµ. ΙΣΤ', σ. 697.
ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: "Να εγκριθεί η
απόφαση του Πανεπιστηµίου Κρήτης για ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού". τόµ. ΙΓ', σ. 9341.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο
υλοποίησης του προγράµµατος για τα σχολικά γεύµατα.
τόµ. Δ', σ. 2337.
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ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
(Σ.Δ.Ο.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αδιαφάνεια στις τοποθετήσεις προϊσταµένων στο ΣΔΟΕ», τόµ. Ι', σ. 6690.
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Επανασύσταση του γραφείου του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)». τόµ. Ι', σ. 7023.
ΣΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4494, ΦΕΚ: 165 A'
/ 2.11.2017). τόµ. Β', σ. 835-920.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Λειτουργία του γενικού καταστήµατος κράτησης Νικηφόρου Δράµας». τόµ. Β', σ. 1303.
Τ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Συµβασιούχοι Πωλητές
του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων». τόµ. Ζ', σ. 4727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Οξυµµένα παραµένουν τα
προβλήµατα στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) - Συνεχής αποµείωση των δηµοσίων εσόδων εξαιτίας της διοικητικής ανεπάρκειας και έλλειψης
πολιτικής βούλησης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ)». τόµ. Ζ', σ. 4728.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης
των νέων ταυτοτήτων». τόµ. Ι', σ. 6808.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας
φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4491, ΦΕΚ: 152 Α' / 13.10.2017). τόµ.
Α', σ. 317-399, 401-478.
ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών». τόµ. ΙΑ',
σ. 7517.
ΤΕΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ανάγκη επαναφοράς του µειωµένου ταχυδροµικού

τέλους για τα έντυπα των ιδιοκτητών-δηµοσιογράφων που
είναι ή µπορούν να είναι µέλη της ΕΔΙΠΤ». τόµ. Η', σ.
5174.
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων, προς τον
Υπουργό Οικονοµικών: α) µε θέµα: "Συνεχίζει η Υπουργός
την αδικία µε το τέλος επιτηδεύµατος στα µικρά χωριά" και
β) σχετικά µε την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος σε χωριά
µε πληθυσµό έως πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Α', σ. 603.
ΤΕΥΤΛΑ-ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Αποπληρωµή Τευτλοπαραγωγών - Σχέδιο Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". τόµ. Ζ', σ. 5020.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Συνεχίζουν να παραµένουν απλήρωτοι οι τευτλοπαραγωγοί». τόµ. ΙΒ', σ.
8067.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Καθαίρεση
του Πρόεδρου του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας
Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». τόµ.
Ζ', σ. 5059.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4521, ΦΕΚ: 38 A' / 02.03.2018). τόµ. Η', σ. 5074, 54745565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αδυναµία καταβολής µισθοδοσίας του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και προµηθευτών του ΤΕΙ Κρήτης εξαιτίας
της µη έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κρήτης». τόµ. Ι', σ. 6697.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λύση της
συνένωσης του ΤΕΙ ΑΜΘ µε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
και το Διεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ.
8248.
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Ένταξη έργου β'φάσης επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης Μεγαλόπολης
Αρκαδίας». τόµ. Δ', σ. 2665.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των µονίµων κατοίκων
των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4563, ΦΕΚ: 169 Α'/20.09.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ.
513, 531-565.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Ανεπαρκής κάλυψη τηλεοπτικού σήµατος και διαδικτυακών υπηρεσιών στον Νοµό Φθιώτιδας». τόµ. Ζ', σ.
4372.

129
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µε
θέµα: «Επιλογή στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία
FORTHNET - κίνδυνος περιορισµού και νόθευσης του ανταγωνισµού». τόµ. Ζ', σ. 4544.
ΤΙΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προβλήµατα αιγοπροβατοτρόφων από τη συνεχή πτώση της τιµής του κρέατος και του γάλακτος». τόµ. ΙΓ', σ. 9319.
ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(ΤΟΕΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΤΟΕΒ - Μάτι - Τυρνάβου - Αµπελώνα στο Νοµό Λάρισας». τόµ. ΙΑ', σ. 7785.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Οφειλές ΤΟΕΒ
προς τη ΔΕΗ και κίνδυνος καταστροφής των καλλιεργειών
των αγροτών λόγω έλλειψης άρδευσης». τόµ. ΙΒ', σ. 8068.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: "Κόβουν το ρεύµα
στους ΤΟΕΒ - Εκβιάζουν τους αγρότες". τόµ. ΙΒ', σ. 8091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αντιµετώπιση προβληµάτων λειτουργίας ΤΟΕΒ». τόµ. ΙΓ', σ. 9321.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού στον τουριστικό τοµέα».
τόµ. Ζ', σ. 4379.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού στον τουριστικό τοµέα».
τόµ. Ζ', σ. 4379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Ιαµατικά Λουτρά και τουριστική πολιτική
για την Καρδίτσα». τόµ. Ζ', σ. 4795.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: «Αναβάθµιση της τουριστικής εκπαίδευσης». τόµ. ΙΓ', σ. 9366.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Περί εγκριθείσης δαπάνης ποσού
23.170.067 ευρώ ως αποζηµίωση της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.». τόµ. Θ', σ. 6096.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Ποιο το ακριβές υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού του ν. 128/1975;» τόµ. Θ', σ. 6377.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Να διασφαλιστούν οι όροι για να συνεχίσουν να
καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις στο σύνολο των
εργαζοµένων της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς καµία µείωση».
τόµ. Δ', σ. 2163.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Βιωσιµότητα του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ.
Δ', σ. 2463.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Κανένα "λαϊκό" σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη". τόµ. ΣΤ', σ. 3747.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α.
"ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική"
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4517, ΦΕΚ: 22 Α' / 08.02.2018). τόµ. Ζ', σ. τόµ.
ΣΤ', σ. 4303, 4733-4758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Αποµάκρυνση υποκαταστήµατος Εθνικής Τράπεζας από το Ζεφύρι». τόµ. Θ', σ.
6370.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προβλήµατα τρίτεκνων δανειοληπτών του ΟΕΚ».
τόµ. ΙΑ', σ. 7480.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4557, ΦΕΚ:
139 Α' / 30.07.2018). τόµ. ΙΓ', σ. 9337, τόµ. ΙΕ', σ. 170220.
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καύση εναλλακτικών
καυσίµων από την τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ"
στον Βόλο». τόµ. ΙΑ', σ. 7510.
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η κατακόρυφη
πτώση της τιµής του πρόβειου γάλακτος και ο πραγµατικός
κίνδυνος για τη φέτα». τόµ. ΣΤ', σ. 3591.
ΤΥΡΙΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εκτεταµένη νοθεία και παράνοµες ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκοµικά προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το µέλλον των Ελλήνων
κτηνοτρόφων και τυροκόµων». τόµ. Θ', σ. 6118.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Ανακοινώνεται ότι η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας κατά τα έτη 19972014, που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ.
του Κανονισµού της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια
της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της την 21η Οκτωβρίου 2017, ζητεί τρίµηνη παράταση
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της λειτουργίας της µέχρι την 21η Ιανουαρίου 2018 και έγκριση αυτής. τόµ. Β', σ. 796.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της υγείας
κατά τα έτη 1997-2014, µέχρι την 20η Απριλίου 2018, που
έχει συσταθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του Κανονισµού
της Βουλής και για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει
ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 21η
Ιανουαρίου 2018. τόµ. Ζ', σ. 4372.
Έγκριση παράτασης της προθεσµίας υποβολής του πορίσµατος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που
έχει συσταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και επ. του Κανονισµού της Βουλής, µέχρι την 20η Ιουνίου 2018. τόµ. Ι', σ.
6828.
Έγκριση παράτασης λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση του σκανδάλων στον χώρο της Υγείας, κατά τα έτη 1997-2014, που έχει συσταθεί, σύµφωνα µε
τα άρθρα 144 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και
για την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του Πορίσµατός της την 20η Ιουνίου 2018,
µέχρι την 23η Οκτωβρίου 2018. τόµ. ΙΓ', σ. 8884-8885.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ.
Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
.4564, ΦΕΚ: 170 A'/21.09.2018). τόµ. ΙΣΤ', σ. 531, 711744.
ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προστασία εργαζοµένων στους ΟΤΑ και τήρηση
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας». τόµ. Β', σ. 790.
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων στο Νοµό Ηρακλείου». τόµ. Ζ', σ. 4804.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO". (Κατάθεση-Συζήτηση -Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4545, ΦΕΚ: 99 Α' /
08.06.2018). τόµ. ΙΑ', σ. 7439, τόµ. ΙΒ', σ. 8152-8154.
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: «Θέµατα
υδατοδροµίων, αστικών οδικών µεταφορών και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 513.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Μυδοκαλλιέργειες:
Σηµαντικές απώλειες εσόδων για το δηµόσιο η αδυναµία
νέων αδειοδοτήσεων και οι παράνοµες δραστηριότητες».
τόµ. Ε', σ. 2995.

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εντοπισµός υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκµονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης Θεσσαλονίκης». τόµ. Ζ', σ. 4542.
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Εντοπισµός υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκµονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης Θεσσαλονίκης». τόµ. Ζ', σ. 4542.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία
περιοχή " Άρτα-Πρέβεζα"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4526, ΦΕΚ: 48 A' / 16.03.2018). τόµ. Η', σ.
5096, 5604-5649.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total E&P Greece B.V", "Edison
International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή
2, Ιόνιο Πέλαγος". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4525, ΦΕΚ: 47 A' / 15.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096,
5604-5649, 5650.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4524, ΦΕΚ: 46 Α'
/ 15.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096, 5604-5649, 5650.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". (Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4527, ΦΕΚ: 49
A'/16.03.2018). τόµ. Η', σ. 5096, 5604-5649, 5651.
ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των
Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση - Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4538, ΦΕΚ:
85 A'/16.05.2018). τόµ. Ι', σ. 6715, τόµ. ΙΑ', σ. 7299-7374,
7376-7426.
ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού
Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής
Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». (Επερωτώντες: Δεκατρείς Βουλευτές της
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Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας). τόµ. Δ',
σ. 2347.

τήσεως του πρωτοφειλέτη και υπέρ των συνοφειλετών και
των εγγυητών του". τόµ. Ζ', σ. 5023.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Αποτελέσµατα αξιολόγησης δηµοσίων υπαλλήλων». τόµ. Ζ', σ. 4417.

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Αίτηµα για τροποποιητική ρύθµιση πληρωµής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής». τόµ. Β', σ. 1153.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιµες και
νευραλγικές υπηρεσίες του Δήµου Ικαρίας». τόµ. Ι', σ.
7012.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ε.Υ.Δ.ΑΠ.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, σχετικά µε τη «µετατροπή των συµβάσεων των 23 υδρονοµέων εργαζοµένων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε
αορίστου χρόνου και την ένταξή τους στον κανονισµό προσωπικού και τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)».
τόµ. ΙΔ', σ. 9651.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Σε απόγνωση χιλιάδες εποχικοί εργαζόµενοι στη
Ρόδο, χωρίς επίδοµα ανεργίας». τόµ. Ζ', σ. 4815.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Θητεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και επαναπρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης». τόµ. Η', σ. 5065.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Προστασία εργαζοµένων στους ΟΤΑ και τήρηση
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας». τόµ. Β', σ. 790.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Λογαριασµός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ. Α', σ. 502.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Βιωσιµότητα του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ.
Δ', σ. 2463.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
"Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4504, ΦΕΚ: 184 Α' / 29.11.2017). τόµ. Β', σ. 1207, τόµ.
Δ', σ. 2170-2247.
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: "Ανάγκη επέκτασης της ισχύος θετικής δικαστικής απόφασης του νόµου για τα "υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα" που εκδίδεται κατόπιν αι-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού
Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4501, ΦΕΚ: 178 Α' / 22.11.2017).
τόµ. Γ', σ. 2036, τόµ. Δ', σ. 2053-2124.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4537, ΦΕΚ: 84 Α' / 15.05.2018).
τόµ. Ι', σ. 6695, 7172-7207.
ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αναθεώρηση των
κριτηρίων επιλογής εκµετάλλευσης για τη δράση 10.01.04,
µείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».
τόµ. ΣΤ', σ. 3590.
ΥΠΟΘΕΣΗ "NOVARTIS"
Ανακοινώνεται η υπ' αρ. 776, από 12-2-2018, πρόταση
που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εκατόν σαράντα τέσσερις
(144) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς
και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και
οκτώ (8) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για
τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 του
Συντάγµατος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και τον ν. 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
Novartis. τόµ. Ζ', σ. 5029-5055.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης
(Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος,
153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για
την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας
και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγε-
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λο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ.
5177-5404.
Ανακοινώνεται ότι o Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Αβραµόπουλος Δηµήτριος µε την υπ' αριθµόν 849/16-2-2018 επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, ενηµερώνει ότι δεν εµφανιστεί στην Ολοµέλεια της
Βουλής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
και υπέβαλε το υπ' αριθµόν πρωτοκόλλου 877/20-2-2018
έγγραφο υπόµνηµα, το οποίο καταχωρίζεται τα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης. τόµ. Η', σ. 5178-5238.
Συζήτηση επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5239-5250.
Ψηφοφορία µε έγερση, σχετικά µε την αποδοχή ή όχι
των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων που ετέθησαν, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδι-

κής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5250.
Μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση ή µη Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5357-5399.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των αποτελεσµάτων της διεξαχθείσης µυστικής ψηφοφορίας, γίνεται δεκτή η υπ' αριθµ. 776/12-2-2018 πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η', σ. 5399.
Έγκριση (κατά πλειοψηφία) της πρότασης, η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη,
να αποτελείται από είκοσι ένα µέλη και η προθεσµία για την
ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και υποβολή του
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πορίσµατός της και του αποδεικτικού υλικού της να είναι σε
ένα µήνα από τη συγκρότηση της Επιτροπής. τόµ. Η', σ.
5399.
Έγκριση του Σώµατος για παράταση της υποβολής του
πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής: «Για
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε την
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, που λήφθηκε κατά
τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά µε την
υπόθεση NOVARTIS», µέχρι την 28η Απριλίου 2018. τόµ.
Θ', σ. 6383-6384.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
«για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σύµφωνα µε
την απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά µε
την υπόθεση NOVARTIS» καταθέτει το Πόρισµά της. τόµ.
Ι', σ. 7073-7166.
ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Θεσµικό ατόπηµα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας». τόµ. Β', σ. 1146.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1008 από 27-2-2018 πρόταση που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση
Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86
παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων
και την εν γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015,
2016. τόµ. Η', σ. 5637-5648.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Ανυπαρξία εθνικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του καρκίνου και έλλειψη καινοτόµων ογκολογικών
φαρµάκων». τόµ. Η', σ. 5773.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του
Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5
του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί
αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ', σ. 5837-5919.
Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν του υπ’ αριθµόν πρωτοκόλλου 899/21/02/2018 αιτήµατος της Προέδρου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ, κυρίας Φωτεινής Γεννηµατά, µε την οποία προτάθηκε, σύµφωνα µε το

άρθρο 44, παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής, η
σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για
τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έγινε δεκτή από τη Διάσκεψη των Προέδρων (µε
την επιφύλαξη του ΚΚΕ). τόµ. ΙΒ', σ. 8651-8654.
Έγκριση του Σώµατος, για την προθεσµία υποβολής της
εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το
φάρµακο, έως το τέλος της τρέχουσας Περιόδου. τόµ. ΙΒ',
σ. 8651.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «Πώληση φαρµάκων και διεθνώς ελεγχόµενων
ουσιών στο διαδίκτυο». τόµ. ΙΓ', σ. 9283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: « Έλλειψη σκευασµάτων γ-σφαιρίνης». τόµ. ΙΓ', σ.
9285.
Ανακοινώνεται ότι µε την, από 29 Ιουνίου 2018, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση, (υπ' αρ.
πρωτ. 8650/5548/29-6-2018), συγκροτήθηκε η Διακοµµατική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη χάραξη µακροπρόθεσµης εθνικής στρατηγικής για το φάρµακο. τόµ. ΙΔ', σ.
9508-9510.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Διατάξεις για την Παραγωγή
Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής Κάνναβης και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4523, ΦΕΚ: 41 A' / 07.03.2018). τόµ. Ζ', σ. 4818, τόµ. Η',
σ. 5676-5741.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάσταση
που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες της Αθήνας. τόµ. Ζ', σ.
4383.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των φοιτητικών εστιών. τόµ. Ζ', σ. 5057.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: « Έλλειµµα δηµοκρατικής εκπροσώπησης φοιτητών στο ΕΑΠ». τόµ. ΙΔ', σ.
9492.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Τραγική η
κατάσταση µε τις φοιτητικές εστίες». τόµ. ΙΣΤ', σ. 672.
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση
της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4555, ΦΕΚ: 133 A' /
19.07.2018). τόµ. ΙΔ', σ. 9650, 9853-9912, 9913-10099.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής που παραγράφησαν στη διαδροµή από ΣΔΟΕ σε ΑΑΔΕ και οι κυ-
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βερνητικές ευθύνες για την απώλεια εσόδων». τόµ. ΙΓ', σ.
9281.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την εφαρµογή του
νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης Λογαριασµών της
Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συµφωνίας Αρµοδίων
Αρχών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4493, ΦΕΚ: 164 A' / 31.10.2017).
τόµ. Α', σ. 316, τόµ. Β', σ. 986-991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου
που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των
υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4515, ΦΕΚ: 18 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4605.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που
προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των
κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4516, ΦΕΚ: 19 A' / 07.02.2018). τόµ. ΣΤ', σ. 3756,
τόµ. Ζ', σ. 4602-4604, 4664-4665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σκοπεύετε να αυξήσετε τον φόρο στο χύµα τσίπουρο των "διήµερων" από τα
57 λεπτά στα 6 ευρώ;» τόµ. ΙΒ', σ. 8058.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατάργηση φορολογικών µηχανισµών
ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές λιανικής πώλησης». τόµ. ΙΑ',
σ. 7991.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατάργηση φορολογικών µηχανισµών
ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές λιανικής πώλησης». τόµ. ΙΑ',
σ. 7991.
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Απώλειες αντί ωφέλειας από το τέλος
διανυκτέρευσης και τον αυξηµένο ΦΠΑ στα νησιά». τόµ. Ζ',
σ. 5061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μεταφορικό ισοδύναµο και εξαίρεση
της Καρπάθου». τόµ. Ι', σ. 6692.
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: "Κατασκευή φράγ-

µατος στο πλατύ Νοµού Ρεθύµνης, αγωγού µεταφοράς νερού στη Μεσσαρά και αρδευτικού δικτύου στο Πλατύ Δήµου Αµαρίου Νοµού Ρεθύµνης". τόµ. Β', σ. 1277.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Λειτουργία του γενικού καταστήµατος κράτησης Νικηφόρου Δράµας». τόµ. Β', σ. 1303.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: «Θάνατος 26χρονου κρατουµένου µέσα στις φυλακές
Λάρισας». τόµ. Η', σ. 5749.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε θέµα: α) "Φυλακές Νικηφόρου Δράµας και
Στελέχωσή τους: Ψέµα στο Ψέµα;" και β) " Ίδρυση τµήµατος µεταγωγών και δικαστηρίων Δράµας και στελέχωσή του
µε το αναγκαίο προσωπικό. Στελέχωση µε το αναγκαίο
προσωπικό του καταστήµατος κράτησης Δράµας". τόµ. Ι', σ.
6665.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις ανάγκες φύλαξης και
καθαριότητας µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. τόµ.
ΙΒ', σ. 8230.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Υλοποίηση δικτύου
φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο». τόµ. Θ', σ. 5930.
ΦΥΤΩΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ανάγκη εκσυγχρονισµού νοµοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό».
τόµ. Θ', σ. 6043.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: « Άρση κορεσµένου ηλεκτρικού δικτύου Πελοποννήσου». τόµ. Θ', σ. 5927.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των
αγροτών της Αργολίδας για τις ζηµιές από χαλαζοπτώσεις».
τόµ. Ζ', σ. 4423.
ΧΑΡΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζηµίωσης έως την κύρωση των
δασικών χαρτών». τόµ. Θ', σ. 6368.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Θα ασχοληθείτε επιτέλους µε το πρόβληµα των
χιλιάδων συµπολιτών µας που δεν συνταξιοδοτούνται λόγω
οφειλών;» τόµ. Ζ', σ. 4420.
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ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Επανένταξη οφειλετών του Δηµοσίου
στη ρύθµιση των εκατό δόσεων». τόµ. Β', σ. 1308.
ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς ιδιώτες». τόµ. Θ', σ. 6094.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Επανένταξη οφειλετών του Δηµοσίου
στη ρύθµιση των εκατό δόσεων». τόµ. Β', σ. 1308.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Αποκλείονται από τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι
δόσεων τέσσερις µεγάλες κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΣΤ', σ. 3830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: « Έλλειψη προστασίας της
πρώτης κατοικίας των φυσικών προσώπων οφειλετών, εµπόρων και επιχειρηµατιών που δεν συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό µηχανισµό
ρύθµισης οφειλών». τόµ. Ζ', σ. 4550.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
µε θέµα: «Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες και εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη
ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών
εισφορών». τόµ. Η', σ. 5070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Παταγώδης αποτυχία του
εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. Ι', σ. 7058.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι
τρεις επιχειρήσεις». (Επερωτώντες: Είκοσι έξι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας).
τόµ. ΙΓ', σ. 9369-9388.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Εξωδικαστικός
µηχανισµός ρύθµισης οφειλών αγροτών από δάνεια της
πρώην Αγροτικής Τράπεζας». τόµ. ΙΔ', σ. 9478.
ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Μη διάκριση στην τραπεζική προµήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών». τόµ.
Ι', σ. 6858.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Αδυναµία απορρόφησης
ευρωπαϊκών κονδυλίων 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ για τη
διαχείριση του προσφυγικού». τόµ. Γ', σ. 1943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: « Έγκριση προτάσεων, πορεία χρηµατοδοτήσεων, χρονοδιάγραµµα εργασιών για τα
νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτισµικών µνηµείων στο νοµό Σάµου. Σχεδιασµός βιώσιµης
αξιοποίησης». τόµ. Ζ', σ. 4415.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: α) "Το έργο προσέλκυσης επισκεπτών στη Λίµνη Λάδωνα ύψους
1.289.618 ευρώ, το έργο βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς - Μυγδαλιά ύψους 500.000 ευρώ αναµένουν να προκηρυχθούν" και β) "Χρηµατοδότηση από τη
ΔΕΗ Α.Ε. του έργου βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά-Γεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους 500.000 ευρώ". τόµ. Ζ', σ.
5017.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Η ανάγκη χρηµατοδότησης για εξοπλισµό ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και εργαστηριακό
εξοπλισµό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ µέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 στα
σχολεία αρµοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Δυτικής Ελλάδας». τόµ. ΙΑ', σ. 7521.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Προµελέτη και χρηµατοδότηση έργων Αεροδροµίου Χίου». τόµ. ΙΒ', σ. 8228.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4514, ΦΕΚ: 14 A' / 30.01.2018).
τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 4431-4478.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4514, ΦΕΚ: 14 A' / 30.01.2018).
τόµ. Ε', σ. 3221, τόµ. Ζ', σ. 4431-4478.
ΧΩΡΙΑ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων, προς τον
Υπουργό Οικονοµικών: α) µε θέµα: "Συνεχίζει η Υπουργός
την αδικία µε το τέλος επιτηδεύµατος στα µικρά χωριά" και
β) σχετικά µε την επιβολή τέλους επιτηδεύµατος σε χωριά
µε πληθυσµό έως πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Α', σ. 603.
ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΧΑΔΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αποκατάσταση του
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. τόµ. Θ', σ. 5924.
ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΥΤΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου
Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στη
Μεγαλόπολη. τόµ. Θ', σ. 5921.
Ψ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Ατελή και αποσπασµατικά τα αποτελέσµατα της Κυβέρνησης για τα Ψηφιακά Οργανογράµµατα». τόµ. ΣΤ', σ. 3832.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θέµα: «Πότε θα εφαρµοστεί η
ψηφιακή υπογραφή;» τόµ. Ζ', σ. 4418.
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, σχετικά µε τη δράση για την επιχορήγηση για δορυφορικό δέκτη των λευκών περιοχών που δεν καλύπτονται από το επίγειο ψηφιακό σήµα. τόµ. ΣΤ', σ. 3749.
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανάγνωση ψηφίσµατος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, σχετικά µε την
επίθεση του στρατού του ισραηλινού κράτους κατά διαδηλωτών στη Λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ', σ. 7565.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός Κοσµήτορα από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, καθώς και τεσσάρων Γραµµατέων από την πρώτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, ενός από τη δεύτερη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα και ενός από την
τρίτη σε δύναµη Κοινοβουλευτική Οµάδα, για τη Γ' Σύνοδο
της ΙΖ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-8.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Χριστόφορου
Βερναρδάκη. τόµ. Α', σ. 97-293.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός
Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". (Απερρίφθη). τόµ. Α', σ. 337.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 του
Κανονισµού της Βουλής, επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και
7, καθώς και επί της τροπολογίας υπ’ αριθµόν 1276/113
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α', σ. 361.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 3 επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 432-435.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί της αρχής και επί των άρθρων
1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 καθώς και επί της υπ' αριθµόν
1276/113 υπουργικής τροπολογίας επί του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλουΕθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 435-438.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, καθώς και επί της υπ’ αριθµόν
1276/113 υπουργικής τροπολογίας του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός
Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-

σης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού
και άλλες διατάξεις". τόµ. Α', σ. 438-461, 462-477.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη -τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη και Βασιλείου
Γιόγιακα. τόµ. Δ', σ. 2476-2462.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών
κ.κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα
Λάππα και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα τριών εν ενεργεία Βουλευτών. τόµ. Ε', σ.
2786-2969.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την έγκριση του Κρατικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Ε', σ.
3367-3454.
Ψηφοφορία µε έγερση: α) Επί του προϋπολογισµού των
δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2018 και β) επί του τακτικού
προϋπολογισµού των αποκεντρωµένων διοικήσεων και των
περιφερειακών υπηρεσιών Υπουργείου Οικονοµικών έτους
2018. τόµ. Ε', σ. 3372.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1411 και ειδικό 130, του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 3673-3675.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1411 και ειδικό 130, του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 3675-3711, 3716-3720.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί του άρθρου 214 επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ.
4013-4015.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, επί των άρθρων 182, 380, καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1437 και ειδικό αριθµό 230, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4015-4018.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας επί των άρθρων 208 και
211 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1437 και ειδικό αριθµό 230, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ', σ. 4018-4020.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
182, 208, 211, 214 και 380 και επί της υπουργικής τροπολογίας 1437/230 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
«Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΣΤ', σ. 4020-4026, 4058-4070.
Ψηφοφορία µε έγερση, σχετικά µε την αποδοχή ή όχι
των παρεµπιπτόντων ζητηµάτων που ετέθησαν, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός
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και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5250.
Μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση ή µη Ειδικής
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της
Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων
της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6)
Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη
Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η', σ. 5357-5399.
Μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης που κατέθεσαν ο
Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος,
153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ' εδ. ββ' του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. (Απερρίφθη). τόµ. Θ', σ.
5892-5919.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' έως και η' του

άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής.
τόµ. Θ', σ. 6070-6071.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου
και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α', β', γ' και ε' του
άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α' 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ' και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ', σ. 60706071.
Ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των αιτήσεων
άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και
Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ', σ. 6072-6089.
Απόσυρση της αίτησης διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1527 και ειδικό αριθµό
21, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις".
τόµ. Θ', σ. 6195.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί των άρθρων 12, 13,
20 και 21, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6195-6199.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 12, 13, 20 και
21 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ.
Θ', σ. 6199-6311.
Αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επί
της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6958-6960.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά
µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6960-6963, 6994-6998.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, επί του άρθρου 8 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών
της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ', σ. 7407-7410.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 8 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ', σ. 7410-7424.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του
Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε τα παρεµπίπτοντα ζητήµατα που ετέθησαν από την Αντιπολίτευση, κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη
δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υ-
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πουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν.
4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235
παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του
ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν.
3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν.
3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα
και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ', σ. 7807.
Μυστική ψηφοφορία και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 157 και του
άρθρου 73 του Κανονισµού της Βουλής, για την πρόταση
της Επιτροπής και χωριστά για κάθε καταγγελλόµενη πράξη
για την οποία ζητά άσκηση ή µη δίωξης των κ.κ. Αντωνίου
Σαµαρά, Παναγιώτη Πικραµµένου, Δηµητρίου Αβραµόπουλου, Ανδρέα Λοβέρδου, Ανδρέα Λυκουρέντζου, Μάριου
Σαλµά, Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ευάγγελου Βενιζέλου και Γεωργίου Κουτρουµάνη
τόµ. ΙΑ', σ. 7873-7893.
Ψηφοφορία δι' εγέρσεως για τη λήψη απόφασης, κατόπιν της υπ’ αρ. 19/2-4-2018 εισήγησης της Ειδικής Μόνιµης
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας των
µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των άρθρων 77 έως 81 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΒ', σ. 8075.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ', σ. 8077-8087.
Ψηφοφορία (δι' εγέρσεως) επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις». (Απερρίφθησαν). τόµ.
ΙΓ', σ. 8764.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί των άρθρων 109 και 119 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση
της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΙΓ', σ. 8903-8906.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ επί της αρχής και
επί των άρθρων 60, 80, 109 και 119 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ.
8906-8908.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, επί της αρχής και επί των άρθρων 23, 69, 109 και 119 , καθώς και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1621 και ειδικό 251 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της

Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ',
σ. 8908-8911.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, επί της αρχής και επί των
άρθρων 70, 109 και 119 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 89118913.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 23, 60, 69, 70, 80, 109 και 119, καθώς και επί της
τροπολογίας 1621/251 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων
- Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 8913-8927.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΓ', σ. 9231-9236.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής του Λαϊκού Συνδέσµου
Χρυσή-Αυγή κ. Νικόλαος Κούζηλος, γνωστοποίησε εγγράφως την τοποθέτηση του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή - Αυγή
στη σηµερινή ψηφοφορία για το σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του
Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση
των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ',
σ. 9314-9315.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ανδρέα Λοβέρδου, Γεωργίου Κατρούγκαλου, Ιωάννη Στέφου και Ευάγγελου-Βασιλείου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 9641-9647.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Π. Μηταράκης καταθέτει επιστολή για διευκρίνηση ψήφου της Νέας Δηµοκρατίας
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» τόµ.
ΙΔ', σ. 9811.
Ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η' Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ', σ. 9833-9851.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 28 και 56
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ', σ. 10023-10026.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επί της αρχής,
των άρθρων 6,16,17, 28, 45, 46, 52, 56, 69, 73, 76, 189
και 190, καθώς και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1682 και ειδικό αριθµό 71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Το-
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πικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για
την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ».
τόµ. ΙΔ', σ. 10026-10028.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 6, 16, 17, 28, 45, 46, 52, 56, 69, 73, 76, 189, 190
και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1682 και ειδικό
αριθµό 71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ") - Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ". τόµ. ΙΔ', σ. 10028-10099.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Δ', σ. 2343.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
µε θέµα: «SOS για τις Παθολογικές κλινικές και το Ψυχιατρικό τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιώς».
τόµ. Η', σ. 5754.
Ω
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα των χιλιάδων συµβασιούχων (αναπληρωτών και ωροµισθίων) εκπαιδευτικών. τόµ. Ι', σ. 6671.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
(Βουλευτές - Υπουργοί)

Α
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής, για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δεκάδες παροπλισµένα πλοία και ναυάγια στην περιοχή Λιµένος Ελευσίνος». τόµ. Η, σ. 5468, 5469.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6075.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1)
Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε
µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014),
β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008
και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ)
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7889.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 358, 359.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β, σ. 1291.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιά-

τρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2372,
τόµ. Ε, σ. 3110, τόµ. ΣΤ, σ. 3635, τόµ. Η, σ. 5241, 5249,
5329, τόµ. ΙΑ, σ. 7566, 7567, 7807, τόµ. ΙΒ, σ. 8101,
8107, 8687, τόµ. ΙΓ, σ. 9177, 9344, 9345, 9396, 9398,
9405, 9407, 9455, 9456, τόµ. ΙΔ, σ. 9887, 9888
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη
Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ.
2372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3110, 3111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3613, 3618, 3619, 3634, 3635, 3636.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Μέτρα στήριξης των σεισµοπαθών Λέσβου". τόµ. ΣΤ, σ. 3753, 3754,
3755, 3756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4454, 4455.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
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και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5241, 5245, 5246, 5249, 5250.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5248,
5249, 5269, 5270.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5253, 5270, 5328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5707, 5711.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6614-6616, 6617, 6625, 6628, 6629, 6632, 6636,
6638, 6645, 6646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για

την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7343, 7344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7558, 7565, 7566,
7567.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7806, 7807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8098-8100, 8101, 8103, 8107, 8124, 8125, 8132, 8136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8658, 8668, 8669, 8687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8867, 8868.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9073.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτι-
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κής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9165,
9176, 9177, 9222, 9228.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9172, 9173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δροµολογιακή σύνδεση της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου». τόµ. ΙΓ,
σ. 9338, 9339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «λήψη µέτρων προκειµένου να αποσυµφορηθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα η Λέσβος». τόµ. ΙΓ, σ. 9342,
9344, 9345.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9371, 9387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9396-9398,
9407, 9434, 9438, 9446, 9451, 9454, 9455, 9456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9887, 9888.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10000.
ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1867, 1920.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3113.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3600,
τόµ. Ζ, σ. 4734, 4748, 4749, 4757, τόµ. Η, σ. 5740, 5741,
τόµ. ΙΑ, σ. 7406, τόµ. ΙΒ, σ. 8177, 8178, 8274, τόµ. ΙΕ, σ.
80
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3608, 3609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4734,
4735, 4741, 4742, 4751, 4757.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4735, 4742, 4752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5681, 5715,
5736, 5737, 5740, 5741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7304-7306.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8167, 8177, 8178.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8843, 8864.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9026.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 80,
81.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 120.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 318, 319.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 319.
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3127, 3128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8489, 8490.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δηµοτική αγορά Χαλκίδας». τόµ. ΙΔ, σ. 9475, 9476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9929.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το βιβλίο Γεωγραφίας που διδάσκεται στην Αλβανία. τόµ. Α, σ. 299,
300.

Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2395, 2396, 2405,
2411, 2412, 2415, 2419, 2422, 2423, 2425, 2439, 2440,
2446, 2447, 2452, 2453.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2395,
2415, 2447, τόµ. ΙΓ, σ. 9011, 9049, 9178, 9295, 9301,
9302.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη
-τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη
και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ, σ. 2480.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη ενεργειών προώθησης για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΙΑ, σ. 7775, 7776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του
Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση
του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα
της UNESCO". τόµ. ΙΒ, σ. 8152.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9005,
9011, 9012, 9034, 9161, 9168, 9178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9295, 9303.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 322,
331, 515, 582, 583, τόµ. Β, σ. 1187, 1188, 1215, τόµ. Γ, σ.
1730, τόµ. Ε, σ. 3314, 3520, 3522, 3541, τόµ. ΣΤ, σ.
3600, 3615, 3627, 3897, τόµ. Ζ, σ. 4757, 4830, τόµ. Η, σ.
5116, 5290, 5317, 5453, 5507, 5508, 5649, τόµ. Θ, σ.
5994, 5999, 6161, 6424, 6427, 6431, τόµ. Ι, σ. 6625,
6649, 6900, 7195, τόµ. ΙΑ, σ. 7443, 7457, τόµ. ΙΒ, σ.
8097, 8107, 8302, τόµ. ΙΕ, σ. 178, 309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 330, 337, 361.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτό-
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τητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α, σ. 337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 530, 531, 532, 579, 582, 583.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον δολοφονηθέντα δικηγόρο Μ. Ζαφειρόπουλο. τόµ. Α, σ. 579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 620, τόµ. Β, σ.
681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1171-1174, 1175, 1187, 1188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1730, 1731-1733, 1766, 1767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1884, 1905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1966.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3025-3027, 3028, 3314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3489-3491, 3523, 3525, 3526, 3533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3600, 3613, 3619, 3627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Κανένα "λαϊκό" σπίτι στα χέρια τραπεζίτη". τόµ. ΣΤ, σ. 3747, 3748,
3749.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δράση για την επιχορήγηση για δορυφορικό δέκτη των λευκών
περιοχών που δεν καλύπτονται από το επίγειο ψηφιακό σήµα. τόµ. ΣΤ, σ. 3750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσε-

ων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4298, 4299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4459, 4460, 4461, 4466.
Παρέµβασή του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική
πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4743,
4757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4829, 4836, 4837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5086, 5087.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5247.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
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και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5247, 5289, 5290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5420,
5433, 5434, 5451, 5453, 5454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5507.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5621, 5622, 5626, 5631, 5649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5722, 5723.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5854.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5994, 5995,
5999, 6004.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 6004.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη εκσυγχρονισµού νοµοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό
υλικό». τόµ. Θ, σ. 6043, 6044.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης και τον προγραµµατισµό της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6153, 6161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6423, 6424, 6425, 6430, 6431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6625, 6628, 6633, 6636, 6645, 6648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6903,
6904, 6905, 6906, 6957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εκτός ποδηλατοδροµίου οι αθλητές µας στο ΟΑΚΑ». τόµ. Ι, σ. 7025,
7026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7184, 7194, 7195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7321-7323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7444, 7451, 7458,
7473.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
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3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7827, 7828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8108, 8115, 8119, 8124, 8137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8302, 8308-8310, 8315, 8316, 8343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8672, 8675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9414, 9415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9972.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 68,
75, 83.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 178, 199, 200, 203, 212.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 199.

Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 309, 310.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 360.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2439.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3252, 3253.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3765, 3793, 3799.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5253, 5254, 5270,
5280, 5281.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5549.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5777-5779, 5780, 5802.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της α-
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µοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6446, 6456, 6457.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6457,
τόµ. ΙΓ, σ. 9090, τόµ. ΙΔ, σ. 9924.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7361, 7372.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7814, 7818, 7819.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8524.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8853, 8854.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 8996,
8997.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9090.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9801.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθ-

µίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9915, 9916.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3174, 3175.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3682.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6220.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επαναλειτουργία και ανασύσταση Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού». τόµ. ΙΒ, σ. 8227, 8228.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9172.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9196,
9197.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9198.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9912.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3107, 3108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
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κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5509.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5969.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8455-8457, 8501, 8534,
8536, 8537, 8541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8869.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9097.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9125.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10009, 10010.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3178, 3179.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3684.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ στον Νοµό
Φλώρινας». τόµ. Θ, σ. 5928, 5929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6913.
Παρέµβασή του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση
στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής
αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6932.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9182.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9894.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10020.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2416.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3118,
3508, τόµ. Η, σ. 5514, 5517, τόµ. Θ, σ. 6141, 6142, 6438,
6439, 6449, 6455, τόµ. Ι, σ. 6954, τόµ. ΙΒ, σ. 8481, τόµ.
ΙΓ, σ. 9027.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3120.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3509.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θερα-
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πείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3685.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4316, 4317.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εγγειοβελτιωτικά έργα Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». τόµ. Ζ,
σ. 4422, 4423.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5537, 5538.
Αναφορά της στη σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία. τόµ. Η, σ. 5787.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5787, 5788.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6403-6405, 6438, 6439, 6449, 6453,
6454, 6463, 6467.
Οµιλία της σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6953,
6954.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8122, 8124.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8481, 8482, 8483.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8854.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9027.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9211,
9212.

Παρέµβασή της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9685.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 50.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 569, 575, 580.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1767.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1895,
τόµ. ΙΓ, σ. 8841.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1981, 2001.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2065, 2103.
Παρέµβασή του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2131, 2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3123, 3124.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3183, 3336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3860.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8840.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9111, 9117.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξε-
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ως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9667.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της
αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9797.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οξυµένα
προβλήµατα που συναντάνε οι σπουδαστές των δηµοσίων
ΙΕΚ µε το άνοιγµα των σχολών τους. τόµ. Δ, σ. 2168, 2169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3176.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3628.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε απόγνωση
χιλιάδες εποχικοί εργαζόµενοι στη Ρόδο, χωρίς επίδοµα ανεργίας». τόµ. Ζ, σ. 4816.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση επίλυση ζητήµατος που αφορά µακροχρόνια ανέργους». τόµ.
Ζ, σ. 4817.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5101.
Επιστολή της Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 19/26-2-2018 Προεδρικό Διάταγµα,
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 32/26-2-2018 (τ. Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε από τη θέση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της. τόµ. Η, σ. 5603.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων των πατατοκαλλιεργητών, στο λεκανοπέδιο του Κάτω Νευροκοπίου του Νοµού Δράµας. τόµ.
Α, σ. 301, 302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αποζηµιώσεις των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και
µελισσοκόµων της Θάσου". τόµ. Α, σ. 303, 304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παραχώρηση
αγροκτήµατος στη Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης». τόµ. Α,
σ. 504, 505.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δεν δίνει λύση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
την ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών της Ηλείας στο
µέτρο 6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ)». τόµ. Α, σ. 505, 506.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εθνικό απόθεµα δικαιωµάτων ενίσχυσης». τόµ. Α, σ. 507, 508.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στις αποζηµιώσεις πληγέντων αλιέων από τη ρύπανση
του Σαρωνικού. τόµ. Α, σ. 508, 509, 510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 511, 513, 514, 516, 522, 536, 537, 538, 539, 541,
547, 554, 561, 572, 583.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 511,
513, 514, 547, 559, 561, τόµ. Η, σ. 5411, 5412, τόµ. ΙΑ, σ.
7533, τόµ. ΙΒ, σ. 8058.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον δολοφονηθέντα δικηγόρο Μ. Ζαφειρόπουλο. τόµ. Α, σ. 583.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση της εισοδηµατικής απώλειας των αλιέων του Σαρωνικού». τόµ. Β, σ. 794, 795.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προώθηση
και στήριξη των συλλογικών σχηµάτων παραγωγής». τόµ.
Β, σ. 795, 796.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: α) "Η αγωνία των επιλαχόντων νέων αγροτών συνεχίζεται" και β) "Συνεχίζεται η αδικία σε βάρος των επιλαχόντων
νέων αγροτών". τόµ. Β, σ. 1275, 1277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Κατασκευή
φράγµατος στο πλατύ Νοµού Ρεθύµνης, αγωγού µεταφοράς νερού στη Μεσσαρά και αρδευτικού δικτύου στο Πλατύ
Δήµου Αµαρίου Νοµού Ρεθύµνης". τόµ. Β, σ. 1278, 1279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Μέτρα για τα
κρούσµατα ευλογίας σε κοπάδια αιγοπροβάτων στη Λέσβο". τόµ. Β, σ. 1280, 1281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στο
νοµό Λακωνίας και αποζηµίωση των πληγέντων». τόµ. Δ, σ.
2158, 2159.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ποια η θέση
της ελληνικής Κυβέρνησης στη διαρκώς διευρυνόµενη διάδοση της καλλιέργειας και διακίνησης µεταλλαγµένων αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.;» τόµ. Δ, σ. 2159, 2160.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη
-τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη
και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ, σ. 2479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3178, 3184, 3186, 3198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναθεώρηση
των κριτηρίων επιλογής εκµετάλλευσης για τη δράση
10.01.04, µείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». τόµ. ΣΤ, σ. 3591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η κατακόρυφη πτώση της τιµής του πρόβειου γάλακτος και ο πραγµατικός κίνδυνος για τη φέτα». τόµ. ΣΤ, σ. 3592, 3593.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης για δυο ακίνητα στον Δήµο Δράµας. τόµ. ΣΤ, σ. 3594.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εγγειοβελτιωτικά έργα Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς». τόµ. Ζ,
σ. 4422, 4423.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των αγροτών της Αργολίδας για τις ζηµιές από χαλαζοπτώσεις». τόµ. Ζ, σ. 4424.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ.
4425, 4426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανοµβρία και
ελλείψεις στις υποδοµές άρδευσης µειώνουν δραµατικά το
εισόδηµα των ελαιοκαλλιεργητών». τόµ. Ζ, σ. 4426, 4427.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4553, 4557, 4558, 4560, 4561,
4562, 4563, 4590, 4591, 4592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιοποίηση
των υδάτινων πόρων και υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών
έργων στο Νοµό Ηρακλείου». τόµ. Ζ, σ. 4804, 4805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ζηµιές που έχουν προκληθεί σε αγροτικές καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών».
τόµ. Ζ, σ. 4806, 4807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παραχώρηση
ακινήτου σύµφωνα µε την παρ. 1(β) του άρθρου 4 του Ν.
4061/2012 (ΦΕΚ 66Α 22/03/2012)». τόµ. Ζ, σ. 4807,
4808.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Σε αχαρτογράφητα νερά η ερασιτεχνική αλιεία στην χώρα µας». τόµ.
Η, σ. 5411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τεράστιες ζηµιές στην Κρήτη σε φυτικό κεφάλαιο, δηµόσιες - δηµοτικές
και ιδιωτικές υποδοµές κ.λ.π. - Άµεση αποζηµίωση των παραγωγών και στήριξη των πληγέντων - Κατάσταση έκτακτης
ανάγκης». τόµ. Η, σ. 5412, 5413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5690, 5691,
5705, 5710, 5723, 5726, 5730, 5739.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των γαλακτοκοµικών προϊόντων». τόµ. Θ, σ. 6116, 6117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εκτεταµένη
νοθεία και παράνοµες ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκοµικά προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το µέλλον των Ελλήνων
κτηνοτρόφων και τυροκόµων». τόµ. Θ, σ. 6118, 6119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η λειτουργία
των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η διαχείριση των ζωονόσων
και οι επιπτώσεις τους στην κτηνοτροφία». τόµ. Θ, σ. 6120,
6122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης που επλήγησαν από την
ευλογιά των προβάτων κατά το έτος 2014». τόµ. Θ, σ. 6123.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6969.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7526, 7528, 7532, 7533, 7534.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σκοπεύετε να
αυξήσετε τον φόρο στο χύµα τσίπουρο των "διήµερων" από
τα 57 λεπτά στα 6 ευρώ;» τόµ. ΙΒ, σ. 8058, 8059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταβολή α-

ποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ για τις ζηµιές από τη χαλαζόπτωση του Νοεµβρίου του 2017». τόµ. ΙΒ, σ. 8060, 8061.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9053.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 105.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αµφίβολη η
συνέχιση της ενίσχυσης εκµεταλλεύσεων από το Μέτρο 11
"βιολογικές καλλιέργειες", για κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία, που υπηρέτησαν και θέλουν
να συνεχίσουν να υπηρετούν τη βιολογική και ποιοτική κτηνοτροφία". τόµ. ΙΓ, σ. 9318, 9319.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
αιγοπροβατοτρόφων από τη συνεχή πτώση της τιµής του
κρέατος και του γάλακτος». τόµ. ΙΓ, σ. 9320, 9321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών αγροτών από δάνεια
της πρώην Αγροτικής Τράπεζας». τόµ. ΙΔ, σ. 9479, 9480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
αγροτών και κτηνοτρόφων Νοµού Δράµας και αναπτυξιακό
σχέδιο δράσης του Υπουργείου για τον Νοµό». τόµ. ΙΔ, σ.
9480, 9481, 9482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη να ενταχθούν τώρα οι επεκτάσεις Αναβάλου προς Ερµιονίδα και Φίχτια-Μυκήνες-Μοναστηράκι στο Μέτρο
4.3.1. του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)».
τόµ. ΙΔ, σ. 9650, 9651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταστροφικές ζηµιές από ασθένεια στις καπνοκαλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». τόµ. ΙΕ, σ. 105, 106.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 511,
513, 514, 515, 516, τόµ. ΙΑ, σ. 7527, 7528, τόµ. ΙΒ, σ.
8062.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 511, 513, 514, 515, 516, 575.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση της εισοδηµατικής απώλειας των αλιέων του Σαρωνικού». τόµ. Β, σ. 793, 794.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: α) "Η αγωνία των επιλαχόντων νέων αγροτών συνεχίζεται" και β) "Συνεχίζεται η αδικία σε βάρος των επιλαχόντων
νέων αγροτών". τόµ. Β, σ. 1274, 1276, 1277.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3048-3050.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3520, 3521.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
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Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3683.
Οµιλία της σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4563, 4576, 4577, 4578, 4590.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «"Αιµορραγούν" οικονοµικά χιλιάδες ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ από τις
καθυστερήσεις στην εναρµόνιση του τρόπου καταβολής των
εισφορών τους στον Οργανισµό». τόµ. Η, σ. 5415, 5416,
5417.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5968, 5969,
5984.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6233.
Οµιλία της σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6941.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7344, 7345.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7527, 7528, 7533, 7534.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η κτηνοτροφία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. ΙΒ, σ. 8061,
8062, 8063, 8064, 8065.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κίνδυνος απένταξης από το ΕΣΠΑ/ΣΕΣ 2014-2020 των έργων της Αµφίπολης, λόγω κωλυσιεργίας του Υπουργείου Πολιτισµού».
τόµ. ΙΕ, σ. 106, 107.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8336-8338.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8848.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9106, 9107,
9108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και

λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9904.
Συλλυπητήρια αναφορά της στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 106.
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 531, 558, 579.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8321, 8333.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1162,
1212, τόµ. ΙΒ, σ. 8263, 8344, τόµ. ΙΔ, σ. 9906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1166, 1167, 1212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2175, 2226,
2235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3030-3032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4829, 4830.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µε-
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ταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5607, 5608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6896,
6957.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8302, 8343, 8344.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9907.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση

- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10017.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1992.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα πρόληψης και καταπολέµησης κυβερνοεπιθέσεων». τόµ. Δ, σ.
2331, 2332.
Αναφορά της στην ηµέρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών. τόµ. Δ, σ. 2331.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2331.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2697-2699, 2723, 2733, 2736.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2733,
τόµ. Ε, σ. 3484, 3510, 3534, τόµ. ΙΓ, σ. 9042, 9151.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3269.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3482-3484, 3497, 3498, 3501, 3535, 3536, 3537.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3497,
3498.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δράση για
την επιχορήγηση για δορυφορικό δέκτη των λευκών περιοχών που δεν καλύπτονται από το επίγειο ψηφιακό σήµα.
τόµ. ΣΤ, σ. 3749, 3750, 3751.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4025.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο σύνολο των Υπουργείων. τόµ. Ζ, σ.
4546, 4547.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις επενδύσεις για την ευρυζωνικότητα. τόµ. Η, σ.
5169, 5170.
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Οµιλία της για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Θ, σ. 6071.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Ελληνικό
Διαστηµικό Οργανισµό. τόµ. Ι, σ. 7256, 7257.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παραίτηση καθηγητού Σταύρου Κριµιζή, Προέδρου του Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού (ΕΛΔΟ)». τόµ. Ι, σ. 7260.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ταλαιπωρία
και επιβάρυνση των καταναλωτών από την καθυστέρηση απόδοσης χρηµατικών ποσών που έχουν καταβάλει στα ΕΛΤΑ για εξόφληση λογαριασµών της ΔΕΗ». τόµ. ΙΒ, σ. 8626,
8627, 8628.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9039.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9500.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
533-535, 558.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
680, 681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δηµιουργία
νέων υπηρεσιών δηµοσίων έργων - αποδυνάµωση του Οδικού Άξονα Κρήτης (ΟΑΚ) - σε τέλµα τα δηµόσια έργα στην
Κρήτη». τόµ. Β, σ. 984, 985.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β, σ. 1289.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3246,
3287, τόµ. ΙΒ, σ. 8497, τόµ. ΙΔ, σ. 9998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3286, 3287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8498.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8498.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9196,
9203.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10006.
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 870.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β, σ. 1291.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1970.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2420.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3072.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3790.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4293, 4298, 4299.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από
τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5402.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλ-
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λες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6418.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6704.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7846.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9157,
9158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9798.
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3121.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3786-3788, 3801.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης που επλήγησαν από την
ευλογιά των προβάτων κατά το έτος 2014». τόµ. Θ, σ. 6122,
6123.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διευκόλυνση
διενέργειας λατρευτικού τύπου σφαγών µικρών και µεγάλων µηρυκαστικών κατά την διάρκεια της µουσουλµανικής
θρησκευτικής εορτής "Κουρµάν Μπαϊράµ" στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». τόµ. ΙΒ, σ. 8066,
8067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ενίσχυση καπνοκαλλιεργητών της Θράκης». τόµ. ΙΒ, σ. 8222.
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου παραγωγής παγωτού στον Ταύρο, της εταιρείας "Froneri Hellas". τόµ. Α, σ. 295, 296.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Απλήρωτοι
εργαζόµενοι στο καζίνο Ρίο". τόµ. Α, σ. 297, 298.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 340.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προστασία
εργαζοµένων στους ΟΤΑ και τήρηση κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας». τόµ. Β, σ. 792, 793.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1882, 1884, 1885.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2054,
2055, 2076, τόµ. ΙΒ, σ. 8649, τόµ. ΙΔ, σ. 9743, τόµ. ΙΕ, σ.
277.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2080-2082, 2085.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3330, 3331.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3859, 3860, 3930, 3931, 3935,
4011-4013.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Απόλυση εργαζόµενης, µέλους του ΔΣ του "Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίµων και Ποτών Ν. Ηρακλείου" από την εταιρεία Σαβοϊδάκης Α.Ε.". τόµ. Ζ, σ. 4344, 4345.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να σταµατήσει η τροµοκρατία και οι διώξεις των εργαζοµένων στα σούπερ µάρκετ "ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ", να διασφαλιστεί το δικαίωµά
τους στη δουλειά και να καταβληθούν τα δεδουλευµένα
τους» τόµ. Ζ, σ. 4346, 4347.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απλήρωτοι
εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων "PROVET"». τόµ. Ι, σ. 7021, 7022.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επανασύσταση του γραφείου του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)». τόµ. Ι, σ. 7023.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ασφάλιση µε
εργόσηµο σε χειριστές-οδηγούς αγροτικών µηχανηµάτων».
τόµ. Ι, σ. 7024, 7025.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7399.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
τρίτεκνων δανειοληπτών του ΟΕΚ». τόµ. ΙΑ, σ. 7481, 7482.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8636-8639, 8649.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9164,
9165.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παρεµπόδιση
συνδικαλιστικής δράσης στο ξενοδοχείο "IKOS" στην Κέρκυρα και παράνοµη κατακράτηση συνδικαλιστικών στελεχών στο χώρο του ξενοδοχείου από την εργοδοσία». τόµ.
ΙΔ, σ. 9485, 9487.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9771, 9779, 9782, 9791-9794, 9796.
Αναφορά της στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 278.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 278.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 720, 726,
727.
Β
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3286.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση
διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού
Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3520.
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων

του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3207, 3208.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3257.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3508,
τόµ. Η, σ. 5707.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3508.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4291.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4845.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα βελτίωσης του προγράµµατος δακοκτονίας στην Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων». τόµ. Η, σ. 5670, 5671.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5707.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6442.
Οµιλία της σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6938.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7377.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8334.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8888.
Αναφορά της στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9126.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιω-
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µατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9786.
ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3087.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5693.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του
αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού
Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5917.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6236.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ, σ. 7416.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10017.
ΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 344, 352, 353.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 432.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1746.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2112, 2113.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2429.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3158, 3159.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3159,
3480, 3520, 3531, τόµ. ΣΤ, σ. 3797, τόµ. Η, σ. 5795, τόµ.
Θ, σ. 6435, τόµ. ΙΑ, σ. 7549, 7554, τόµ. ΙΔ, σ. 9887,
10002.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3479.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση δια-
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στηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3479, 3480, 3491, 3501, 3502, 3531-3533, 3514, 3515.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τον θάνατο των δηµοσιογράφων Δηµήτρη Αλειφερόπουλου και Βασίλη Μπεσκένη.
τόµ. Ε, σ. 3514.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3661, 3665.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3794, 3797-3799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5795.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6422, 6434, 6445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7349, 7363.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7549, 7559, 7560,
7565.
Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7559, 7565.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8525-8527.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης

και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9019,
9020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9422.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9885, 9901, 9907, 9938, 9939, 10001,
10002.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 307.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πληµµελής η
προετοιµασία των δοµών φιλοξενίας για τη χειµερινή περίοδο». τόµ. Γ, σ. 1937, 1938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2213, 2225,
2226, 2231, 2232.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2231.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2350,
τόµ. Ι, σ. 6608, τόµ. ΙΑ, σ. 7334, 7535, τόµ. ΙΓ, σ. 9049,
9071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3184, 3185, 3186, 3187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3501.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3501.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ατελέσφορη
η αποσυµφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου".
τόµ. Ζ, σ. 5009, 5010, 5011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απελπιστική
η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 706, 707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5442,
5443.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6200.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανεπαρκής η
Κυβέρνηση στη διαχείριση του Προσφυγικού - Μεταναστευτικού». τόµ. Ι, σ. 6608, 6609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7339, 7340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7535, 7537-7539,
7558, 7567, 7600.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7600.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9065, 9080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9885, 9886.
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δο-

µηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
670.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη
Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ.
2360, 2361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3134, 3140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ενίσχυση της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού στον τουριστικό τοµέα». τόµ. Ζ, σ. 4379, 4380.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8871, 8872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9723-9725, 9741, 9788, 9791, 9804.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9976, 9977.
ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 38, 48, 55.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 55, τόµ.
ΙΒ, σ. 8108, τόµ. ΙΕ, σ. 171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αποζηµιώσεις των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών, κτηνοτρόφων και
µελισσοκόµων της Θάσου". τόµ. Α, σ. 303.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταστροφικές ζηµιές από ασθένεια στις καπνοκαλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». τόµ. ΙΕ, σ. 105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". τόµ. Γ, σ. 1315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1962, 1967, 1979,
2008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3033-3035.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4277-4279, 4308, 4324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4440-4442, 4465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5996-5998,
6017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7179-7181, 7195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8110-8112.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8669-8671, 8687.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:

"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 171, 176, 197, 204.
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της
Βουλής, για τη Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 6.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη
και Χριστόφορου Βερναρδάκη. τόµ. Α, σ. 98.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 335, 337, 342, 343, 346, 347, 350, 425, 426,
427, 429, 431, 432, 438, 648, 649, τόµ. Β, σ. 688, 829,
830, 831, 910, 911, 912, 914, 915, 920, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157,
1158, τόµ. Γ, σ. 1315, 1317, 1318, 1319, 1320, 1919,
1920, 1921, 1991, 1995, 2001, τόµ. Δ, σ. 2091, 2092,
2093, 2207, 2212, 2214, 2218, 2226, 2381, 2382, 2383,
2384, 2385, 2449, 2450, 2451, 2671, 2672, 2674, 2675,
2678, 2679, 2695, τόµ. Ε, σ. 3133, 3137, 3138, 3145,
3147, 3247, 3254, 3255, 3534, 3535, 3537, τόµ. ΣΤ, σ.
3830, 3831, 3832, 4020, 4324, 4325, 4326, τόµ. Ζ, σ.
4416, 4427, 4428, 4602, 4604, 4718, 4803, 4804, 4806,
4809, 4810, 4811, τόµ. Η, σ. 5077, 5083, 5085, 5089,
5343, 5345, 5351, 5352, 5357, 5395, 5396, 5399, 5453,
5454, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5520, 5521,
5629, 5631, 5649, τόµ. Θ, σ. 5892, 5908, 5968, 6155,
6156, 6157, 6158, 6161, 6435, 6438, 6439, 6442, 6446,
6447, 6449, τόµ. Ι, σ. 6702, 6704, 6705, 6708, 6709,
6710, 6711, 6712, 6714, 6716, 6718, 6719, 6935, 6938,
6944, 6945, 6948, 6951, 7029, τόµ. ΙΑ, σ. 7299, 7300,
7308, 7750, 7839, 7841, 7846, 7847, 7848, 7849, 8034,
τόµ. ΙΒ, σ. 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8064, 8068,
8344, 8345, 8346, τόµ. ΙΓ, σ. 8798, 8889, 9089, 9090,
9091, 9092, 9093, 9094, 9096, 9097, 9098, 9099, 9236,
9395, 9396, 9398, 9405, τόµ. ΙΔ, σ. 9640, 9641, τόµ. ΙΕ,
σ. 462, τόµ. ΙΣΤ, σ. 531, 537, 538, 540, 711, 712, 720,
721.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη χρόνια έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην
παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Β, σ. 833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: "Λειτουργικά
κενά στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου". τόµ. Β, σ. 1310.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". τόµ. Γ, σ. 1317.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3631,
τόµ. ΙΓ, σ. 9049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3631.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Αποκατάσταση πληγέντων στη Δυτική Αττική». τόµ.
ΣΤ, σ. 3829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4294.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Εγγειοβελτιωτικά έργα Περιφερειακής Ενότητας
Καστοριάς». τόµ. Ζ, σ. 4423.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην επέτειο της κρίσης των
Ιµίων και στον χαµό των τριών αξιωµατικών του Ελληνικού
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη προστασίας της παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των γαλακτοκοµικών προϊόντων». τόµ. Θ, σ. 6116, 6117.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης και τον προγραµµατισµό της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6151,
6153, 6155, 6156.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6215.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά
µε τα Ίµια. τόµ. Ι, σ. 6718, 6719.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στην Ειδική Συνεδρίαση της
Ολοµέλειας της Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7750.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Οφειλές ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και κίνδυνος καταστροφής των καλλιεργειών των αγροτών λόγω έλλειψης άρδευσης». τόµ. ΙΒ, σ. 8069.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8791.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9006,
9007.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9050, 9098.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9838.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3083-3085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μη-

τρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3522, 3523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 295.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλεγχος της
διαδικασίας ποινής κατά του ΠΑΟΚ». τόµ. Θ, σ. 6039,
6040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παράπονα
και κρίσιµες ηµέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο». τόµ. Θ,
σ. 6041, 6042.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα σοβαρά
προβλήµατα λειτουργίας του Εθνικού Κολυµβητηρίου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ). τόµ. Ι, σ. 6826, 6827.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εκτός ποδηλατοδροµίου οι αθλητές µας στο ΟΑΚΑ». τόµ. Ι, σ. 7026.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συνεχή κρούσµατα βίας στα γήπεδα του ελληνικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου». τόµ. ΙΔ, σ. 9654, 9655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να γίνονται
οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όσων συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες µε κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση µέσω των δοµών του κράτους». τόµ. ΙΣΤ, σ. 701,
702.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2079, 2080.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2414, 2415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3272-3274, 3275, 3276.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3274,
3276, τόµ. Η, σ. 5294, 5314, 5316, 5317, τόµ. ΙΑ, σ. 7855,
τόµ. ΙΓ, σ. 8821, 8823.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3777, 3778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3975.
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Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του π. διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Θεόδωρου
Μιχόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 3975.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5314-5316, 5317,
5327.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5849, 5850,
5851, 5852.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6973.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159

παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7852-7854, 7855.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8820, 8821, 8822,
8823.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9059-9061.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9924-9926.
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9946, 9947.
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
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Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 326.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 421,
τόµ. Ε, σ. 3305, 3306, τόµ. Η, σ. 5399, τόµ. Ι, σ. 7195, τόµ.
ΙΓ, σ. 9017, 9107, 9426, τόµ. ΙΔ, σ. 9887, 9997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την
εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης
Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής".
τόµ. Β, σ. 988, 989, 990.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2108.
Παρέµβασή του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών:
α) "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3042-3044.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3141, 3195, 3196, 3243, 3303.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3687.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4286, 4287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5700, 5720,
5730, 5731.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7173-7175, 7184, 7195.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7752.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8881.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Α-

ξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8989.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9155,
9160, 9164, 9187.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9372, 9387.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9890, 9891.
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 988,
989, τόµ. Ε, σ. 3196, τόµ. ΣΤ, σ. 4302, τόµ. Ζ, σ. 4834.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2032, 2033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3006, 3007, 3008, 3318.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3196, 3247.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3197,
τόµ. ΣΤ, σ. 4303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4301, 4302, 4303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Θητεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και επαναπρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης». τόµ. Η, σ. 5066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5093.
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ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 863, 864, 875, 877,
900, 903, 912, 914, 915, 916, 920.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 915,
920, τόµ. ΙΑ, σ. 7567, 7591, 7596, τόµ. ΙΓ, σ. 9047.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2360,
2372, 2376, 2383, 2387, 2388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3187, 3305, 3306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μεγάλο το
κόστος µετακίνησης στρατιωτών». τόµ. Ζ, σ. 4377, 4378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5419,
5420.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής. τόµ. Η, σ. 5689.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άµυνας. τόµ. Η, σ. 5689.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.

1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επεισόδια
και συγκρούσεις στο λιµάνι της Πάτρας µεταξύ µεταναστών
και ελληνικών αρχών». τόµ. Θ, σ. 6056, 6057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανεπαρκής η
Κυβέρνηση στη διαχείριση του Προσφυγικού - Μεταναστευτικού». τόµ. Ι, σ. 6609, 6610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της πολιτικής των hotspots». τόµ. ΙΑ, σ.
7514, 7515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7548, 7549, 7566,
7567, 7589, 7592, 7594-7596, 7601, 7602, 7603.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Με ποια διαδικασία πραγµατοποιήθηκε η ανάθεση στους «Γιατρούς του
Κόσµου» της φροντίδας της υγείας των προσφύγων του Κέντρου Φιλοξενίας στη ΒΙΠΕ Δράµας;» τόµ. ΙΒ, σ. 8521,
8252.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «λήψη µέτρων προκειµένου να αποσυµφορηθούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα η Λέσβος». τόµ. ΙΓ, σ. 9343,
9344, 9345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Τραγικές
συνθήκες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
Φυλακίου Ορεστιάδας". τόµ. ΙΓ, σ. 9346, 9347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απελπιστική
η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 706, 707.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9845.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότε-
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ρη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10035.
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1863, 1864, 1865, 1874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3072, 3073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5677, 5691,
5710, 5736.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6922,
6923.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7387.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9152.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 39, 40, 51, 52.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 622.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1994, 1995.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2077,
τόµ. Η, σ. 5474, 5761, τόµ. ΙΓ, σ. 9386, τόµ. ΙΣΤ, σ. 946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2088, 2089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3102.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απόδοση παραλιακού µετώπου Ελευσίνας στους πολίτες της πόλης».
τόµ. Ζ, σ. 4787, 4789, 4790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του claw back σε συµβεβληµένους και µη κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανοµείς και προµηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων. τόµ. Η, σ. 5761, 5762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Δικαίωµα υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισµάτων σε εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες». τόµ. Θ, σ. 6057, 6058, 6059.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναστολή
πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζηµίωσης έως την κύρωση των δασικών χαρτών». τόµ. Θ, σ. 6368, 6369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6830, 6834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8806.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9116.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9373, 9388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών αγροτών από δάνεια
της πρώην Αγροτικής Τράπεζας». τόµ. ΙΔ, σ. 9478, 9479,
9480.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ειδική ρύθµιση για τους µαθητές των πληγεισών περιοχών από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018". τόµ. ΙΣΤ, σ. 838, 839.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9881, 9882.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 946.
ΒΛΑΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4741.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6432.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7374.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 317,
τόµ. Δ, σ. 2350, 2357, 2358, 2359, 2360, 2364, 2371,
2372, 2380, 2386, τόµ. ΣΤ, σ. 3596, 3597, 3600, 3608,
3628, 3652, 3887, τόµ. Η, σ. 5239, 5240, 5241, 5242,
5243, 5254, 5514, 5515, τόµ. Θ, σ. 6418, τόµ. ΙΑ, σ. 7573,
7806, 7811, 7866, τόµ. ΙΓ, σ. 8813, 9011, 9012, 9146,
9149, 9183, τόµ. ΙΔ, σ. 9859, 9860, 9891, 9894, 9933,
10012, τόµ. ΙΕ, σ. 113, 205, τόµ. ΙΣΤ, σ. 942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 342, 352, 353, 368.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1889, 1893.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2355,
2356, 2360, 2361, 2367, 2372, 2385, 2388, 2390.
Αναφορά του στην κατάθεση εγγράφων. τόµ. Δ, σ. 2361,
2372, 2385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3596, 3598, 3599, 3610, 3621, 3629, 3630, 3631, 3647,
3650, 3653, 3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3883, 3884, 3885, 3887.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3887,
τόµ. ΙΓ, σ. 9149.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της

πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5242, 5243.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5242, 5252, 5253,
5254, 5301, 5302.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5697, 5702,
5709, 5710, 5711, 5714.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξή-
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σεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6401, 6418, 6419.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων». τόµ. Ι,
σ. 6808, 6809.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ, σ. 7412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7573, 7574.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και

του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7802, 7803, 7804, 7805, 7806.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7802, 7804, 7805, 7806, 7810, 7811,
7818, 7821, 7866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8817, 8818.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8882.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9006,
9010, 9011, 9013, 9021, 9183, 9184, 9197, 9205.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9129, 9149,
9150, 9152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
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- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9857, 9858, 9859, 9860, 9875, 9888,
9891, 9894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 203, 204, 205.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 943, 952, 957, 959, 960.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία
του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ.
Β, σ. 672.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2711.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3064.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3345, 3346.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3185,
3346, 3347, τόµ. ΙΑ, σ. 7866, τόµ. ΙΓ, σ. 9197, 9092,
9098, τόµ. ΙΕ, σ. 113.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3347.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4024.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5862, 5879.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7591, 7592.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7839.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8763, 8881, 8882,
8883, 8889, 8902, 8903.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8842, 8843, 8845.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
8993, 9197, 9222, 9223, 9224.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9108, 9122,
9132.
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Παρέµβασή της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9660.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 3, 365,
368, τόµ. Β, σ. 1136, 1140, 1283, 1284, 1285, 1289,
1291, 1292, 1293, τόµ. Γ, σ. 2017, 2051, τόµ. Δ, σ. 2096,
2097, 2099, 2101, 2102, 2103, 2104, 2108, 2127, 2361,
2362, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371,
2372, 2374, 2379, 2380, 2387, 2388, 2390, 2391, τόµ. Ε,
σ. 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3287, 3168, 3346,
3347, 3350, 3353, 3354, 3355, 3357, 3360, 3361, 3362,
3363, 3365, 3366, 3367, τόµ. ΣΤ, σ. 3982, 3983, 3984,
3986, 3989, 3990, 4004, 4006, 4007, 4011, 4020, τόµ. Η,
σ. 5316, 5317, 5321, 5322, 5323, 5326, 5327, 5328,
5329, 5333, 5335, 5341, τόµ. Θ, σ. 5871, 5872, 5873,
5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5890, 6071, 6072,
6086, τόµ. Ι, σ. 7033, τόµ. ΙΑ, σ. 7394, 7395, 7839, 7854,
7855, 7856, 7858, 7860, 7861, 7863, 7865, 7866, 7996,
8001, 8007, 8024, τόµ. ΙΓ, σ. 8890, 8891, 8893, 8895,
8896, 8897, 8899, 8902, 8903, 8919, 8987, 8991, 8992,
8993, 8996, 9155, 9156, 9157, 9158, 9160, 9161, 9164,
9165, 9166, 9167, 9169, 9170, 9171, 9175, 9176, 9177,
9178, 9181, 9182, 9183, 9184, 9186, 9187, 9188, 9189,
9193, 9196, 9197, 9198, 9200, 9203, 9205, 9206, 9214,
9215, 9216, 9219, 9221, 9223, 9224, 9225, 9226, 9228,
9229, 9230, 9231, τόµ. ΙΔ, σ. 9657, 9659, 9660, 9661,
9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9690, 9691, 9692,
9693, 9694, 9696, 9697, 9641, τόµ. ΙΕ, σ. 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 358, 369.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 415, 416.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2017.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2017, 2026.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2033, 2034-2036.
Οµιλία του επί της κατάθεσης από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιος Χουλιαράκη του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Δ, σ.
2127.
Αναφορά του στην κατάθεση εγγράφων. τόµ. Δ, σ. 2370,
2371, 2372, 2386.
Παρέµβασή του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του

Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου
της Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’, 10-4-1997, όπως ισχύει. τόµ. Ε, σ. 3001, 3002.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Κύρωση του
Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018». τόµ.
Ε, σ. 3005 - 3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3166-3168, 3243, 3263, 3342.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5241.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5316,
5317, 5321, 5322, 5323, 5326, 5327, 5328, 5329, 5333,
5335, 5341, τόµ. Θ, σ. 5871, 5872, 5873, 5876, 5877,
5879, 5880, 5881, 5887, 5890, 6071, 6072, 6086, τόµ. Ι,
σ. 7033, τόµ. ΙΑ, σ. 7394, 7395, 7839, 7854, 7855, 7856,
7858, 7860, 7861, 7863, 7865, 7866, 7996, 8001, 8007,
8024, τόµ. ΙΓ, σ. 8890, 8891, 8893, 8895, 8896, 8897,
8899, 8902, 8903, 8919, 8987, 8991, 8992, 8993, 8996,
9155, 9156, 9157, 9158, 9160, 9161, 9164, 9165, 9166,
9167, 9169, 9170, 9171, 9175, 9176, 9177, 9178, 9181,
9182, 9183, 9184, 9186, 9187, 9188, 9189, 9193, 9196,
9197, 9198, 9200, 9203, 9205, 9206, 9214, 9215, 9216,
9219, 9221, 9223, 9224, 9225, 9226, 9228, 9229, 9230,
9231, τόµ. ΙΔ, σ. 9657, 9659, 9660, 9661, 9663, 9664,
9665, 9666, 9667, 9668, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694,
9696, 9697, 9641, τόµ. ΙΕ, σ. 111.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε εκφράσεις
που χρησιµοποιήθηκαν εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου. τόµ. Θ, σ. 5887.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
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και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6069.
Αναφορά του σε επιστολές που µοιράστηκαν προς τους
Βουλευτές, από εκπροσώπους παµµακεδονικών οργανώσεων της οικουµένης. τόµ. Θ, σ. 6069.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6436-6438.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, κατά την οποία θα παραστεί και θα απευθυνθεί
προς το Σώµα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Jean-Claude Juncker. τόµ. Ι, σ. 7031-7033.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για
το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές.
τόµ. ΙΑ, σ. 8016, 8017, 8030.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8759, 8760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8759, 8760, 8828.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Α-

ξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8987, 8988, 8989, 8990, 8991.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9047, 9054, 9061.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9171, 9172, 9173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9998-10000, 10001, 10019.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’
(ΦΕΚ 51 Α’ / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’ / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ’ Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α’ /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ, σ. 10201-10203, 10204.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 109.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 109, 111.
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εθνικό απόθεµα δικαιωµάτων ενίσχυσης». τόµ. Α, σ. 506, 507.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 565, 577.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3215.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η κατακόρυφη πτώση της τιµής του πρόβειου γάλακτος και ο πραγµατικός κίνδυνος για τη φέτα». τόµ. ΣΤ, σ. 3591, 3592, 3593.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4300.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η λειτουργία
των κτηνιατρικών υπηρεσιών, η διαχείριση των ζωονόσων
και οι επιπτώσεις τους στην κτηνοτροφία». τόµ. Θ, σ. 6119,
6120, 6121.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7391.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8316, 8322.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9973.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2057, 2058, 2096, 2107, 2122.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2076,
τόµ. Ε, σ. 3254, τόµ. ΣΤ, σ. 3840, 3853, τόµ. Η, σ. 5089,
τόµ. ΙΓ, σ. 9113, 9138, τόµ. ΙΔ, σ. 9740, 9741, τόµ. ΙΣΤ, σ.
721.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη
Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ.
2366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3252, 3262, 3278, 3279.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3839, 3858, 3859, 3860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό

Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5091, 5093, 5094.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5094.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5253, 5273, 5289,
5305, 5344.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5869.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8641, 8642, 8643.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9156,
9157, 9186, 9187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9425, 9426.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9740,
9741, τόµ. ΙΣΤ, σ. 721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστι-
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κές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9741.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 722.
Γ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θεσµικό ατόπηµα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας». τόµ. Β, σ.
1147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιλογή διευθυντών των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
Νοµού Αρκαδίας». τόµ. Β, σ. 1148, 1149.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
κενών σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
τόµ. Β, σ. 1150, 1151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μετεγγραφές
Πολυτέκνων». τόµ. Β, σ. 1152.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αίτηµα για
τροποποιητική ρύθµιση πληρωµής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Χαλκιδικής». τόµ. Β, σ. 1153, 1154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µειοψηφίες που δρουν ανεξέλεγκτα εντός των
Πανεπιστηµίων. τόµ. Β, σ. 1154, 1155, 1156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: "Λειτουργικά
κενά στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου". τόµ. Β, σ. 1310,
1311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καθεστώς
λειτουργίας των κέντρων µελέτης». τόµ. Β, σ. 1311, 1312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παράνοµη
Σύµβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης». τόµ. Β, σ. 1313.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2025.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκύκλιο
υλοποίησης του προγράµµατος για τα σχολικά γεύµατα.
τόµ. Δ, σ. 2337, 2338.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ερηµώνει το
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε ευθύνη του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου». τόµ. Δ, σ. 2339, 2340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναζητούνται
µουσικοί στο Μουσικό Σχολείο Σερρών». τόµ. Δ, σ. 2342,
2343.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2411,
τόµ. ΣΤ, σ. 3772, τόµ. Ζ, σ. 5027, 5057, τόµ. ΙΒ, σ. 8462,

8464, 8542, τόµ. ΙΓ, σ. 9048, τόµ. ΙΔ, σ. 9495, τόµ. ΙΕ, σ.
270, 277, 292, 300, 301, 309, 320, τόµ. ΙΣΤ, σ. 514.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3211, 3233, 3234.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κρούσµατα τροµοκράτησης µαθητών σε πολλά σχολεία της χώρας,
λόγω της συµµετοχής τους σε αγώνες. τόµ. ΣΤ, σ. 3759,
3760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3773, 3776, 3786, 3805.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση 1ου και 2ου Δηµοτικών Σχολείων Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ, σ. 4381, 4382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα
δηµόσια λύκεια. τόµ. Ζ, σ. 4383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες της Αθήνας. τόµ. Ζ,
σ. 4384, 4385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ειδική ρύθµιση για τους πληγέντες µαθητές του Λυκείου Μάνδρας». τόµ.
Ζ, σ. 5028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"». τόµ. Ζ, σ. 5056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των φοιτητικών εστιών. τόµ. Ζ, σ. 5057, 5058.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καθαίρεση
του Πρόεδρου του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας
Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». τόµ.
Ζ, σ. 5059, 5060, 5061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5488, 5490-5492,
5494, 5500, 5501, 5507, 5517, 5518, 5524, 5527, 5535,
5536, 5540, 5541, 5543, 5550, 5553, 5556, 5558, 5559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των χιλιάδων συµβασιούχων (αναπληρωτών και ωροµισθίων) εκπαιδευτικών. τόµ. Ι, σ. 6672, 6673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη
η βία και η ανοµία στα τριτοβάθµια ιδρύµατα». τόµ. Ι, σ.
6695, 6696, 6697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδυναµία καταβολής µισθοδοσίας του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και προµηθευτών του ΤΕΙ Κρήτης εξαιτίας
της µη έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κρήτης». τόµ. Ι, σ. 6697, 6698, 6699.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ. κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λύση της
συνένωσης του ΤΕΙ ΑΜΘ µε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
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και το Διεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ, σ.
8249, 8250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8452, 8462, 8464, 84678469, 8471, 8472, 8480, 8489, 8505, 8528, 8537, 8540,
8541, 8542.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Να εγκριθεί η
απόφαση του Πανεπιστηµίου Κρήτης για ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού". τόµ. ΙΓ, σ. 9342.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σύγχυση για
τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λόγω
σειράς αντιφατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης». τόµ. ΙΔ,
σ. 9490, 9491, 9492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλλειµµα
δηµοκρατικής εκπροσώπησης φοιτητών στο ΕΑΠ». τόµ. ΙΔ,
σ. 9492, 9493.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιλεκτική εφαρµογή του νόµου για τα πειραµατικά σχολεία-Σύνδεση
Ραλλείων Πειραµατικών Δηµοτικών Σχολείων µε το Ζάννειο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά». τόµ. ΙΔ, σ. 9493,
9494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στον αέρα το
έργο της Επιτροπής για τη µελέτη των οικονοµικών της εκπαίδευσης». τόµ. ΙΔ, σ. 9495, 9496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη αντιµετώπισης του φαινοµένου του bulling». τόµ. ΙΕ, σ. 87, 88.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας που
προκαλούν αντιδράσεις». τόµ. ΙΕ, σ. 103, 104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιοποίηση
και αναβάθµιση των παιδικών κατασκηνώσεων Δρακότρυπας και Καστανιάς του Νοµού Καρδίτσας». τόµ. ΙΣΤ, σ.
696.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πανεπιστηµιακή αποµόνωση του Νοµού Τρικάλων». τόµ. ΙΣΤ, σ. 697,
698, 699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ειδική ρύθµιση για τους µαθητές των πληγεισών περιοχών από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018". τόµ. ΙΣΤ, σ. 838, 839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα µε την έναρξη της σχολικής
χρονιάς". τόµ. ΙΣΤ, σ. 840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Να µην κλείσει κανένα τµήµα, τοµέας ή ειδικότητα ΕΠΑΛ". τόµ. ΙΣΤ, σ.
841, 842.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της φονικής
πυρκαγιάς στο Μάτι. τόµ. ΙΕ, σ. 87.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 269, 271, 283,
290, 291, 292, 301, 309, 324, 325, 326, 327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
543, 546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τραγική η
κατάσταση µε τις φοιτητικές εστίες». τόµ. ΙΣΤ, σ. 672, 673.
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3243, 3244.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Σε αχαρτογράφητα νερά η ερασιτεχνική αλιεία στην χώρα µας». τόµ.
Η, σ. 5410, 5411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα για την
οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών µε ειδικές ανάγκες στη
νησιωτική χώρα». τόµ. Η, σ. 5759, 5760.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9910, 9911.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λει-
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τουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10019.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 271,
317.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 455.
Αναφορά της στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2024.
Οµιλία της στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2024.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2099-2101.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2364.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2364,
2368, 2369.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2368,
2369, 2371, τόµ. ΙΔ, σ. 9944.
Αναφορά της στην κατάθεση εγγράφων. τόµ. Δ, σ. 2370,
2371.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3347-3350.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τον θάνατο του π. διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Θεόδωρου
Μιχόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 4007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4007-4009.
Οµιλία της σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4555.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε

τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5329-5332.
Αναφορά της στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5871.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5871.
Οµιλία της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7857, 7858.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχό-
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µενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8000, 8001-8003, 8028.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8479.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8893-8895.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 92129214.
Οµιλία της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9668-9670.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9944.
ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3073.
Αναφορά της στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9089.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9089.
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 38.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 47, τόµ.
Δ, σ. 2699, τόµ. Ζ, σ. 4733.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 340, 341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2699, 2735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3055.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3842.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: i. "Κύρωση του Τροποποιητικού
Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής" και ii. "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων
των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ.
Ζ, σ. 4602.
Αναφορά του στην επέτειο της κρίσης των Ιµίων και στον
χαµό των τριών αξιωµατικών του Ελληνικού Πολεµικού
Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4602.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της
Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6832.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
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την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7358, 7359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7558, 7559.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9025.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9862-9864.
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη
και Χριστόφορου Βερναρδάκη. τόµ. Α, σ. 99.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2707.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µοριοδότηση µελών µονογονεϊκών οικογενειών στις διαδικασίες
πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του ν.
2643/1998. τόµ. Ε, σ. 2976, 2977.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3240, 3241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά
µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο
πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". τόµ. Ε, σ. 3459.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ατελή και α-

ποσπασµατικά τα αποτελέσµατα της Κυβέρνησης για τα Ψηφιακά Οργανογράµµατα». τόµ. ΣΤ, σ. 3833, 3834.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποτελέσµατα αξιολόγησης δηµοσίων υπαλλήλων». τόµ. Ζ, σ. 4417,
4418.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πότε θα εφαρµοστεί η ψηφιακή υπογραφή;» τόµ. Ζ, σ. 4419, 4420.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6901.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9169,
9170.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9503, 9504, 9505, 9506, 9513, 9517, 9519, 9520, 9521,
9522, 9523.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9519,
9520, 9521.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) µε
θέµα: "Συνεχίζει η Υπουργός την αδικία µε το τέλος επιτηδεύµατος στα µικρά χωριά" και β) σχετικά µε την επιβολή
τέλους επιτηδεύµατος σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Α, σ. 603, 605, 606.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: α) "Η αγωνία των επιλαχόντων νέων αγροτών συνεχίζεται" και β) "Συνεχίζεται η αδικία σε βάρος των επιλαχόντων
νέων αγροτών". τόµ. Β, σ. 1275, 1276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των κτηρίων του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς».
τόµ. Γ, σ. 1953, 1954.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1954,
τόµ. ΣΤ, σ. 3598, 3600, 3673, τόµ. Η, σ. 5321, τόµ. ΙΓ, σ.
9092, 9110, 9183, τόµ. ΙΔ, σ. 9520, 9521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1957-1959, 1983, 2007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2721.

180
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μη κάλυψη
ατοµικών αναγκών σε καυσόξυλα κατά παράβαση του νόµου». τόµ. Ε, σ. 2996, 2997, 2998, 2999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3600, 3619, 3647, 3648, 3649, 3650, 3673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ατελή και αποσπασµατικά τα αποτελέσµατα της Κυβέρνησης για τα Ψηφιακά Οργανογράµµατα». τόµ. ΣΤ, σ. 3832, 3833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3939, 3940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποτελέσµατα αξιολόγησης δηµοσίων υπαλλήλων». τόµ. Ζ, σ. 4417,
4418.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5789, 5790, 5791.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικο-

λάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6065, 6066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6435.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
στη λειτουργία του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης
(Τ.Σ.Φ.) Παιονίας». τόµ. Ι, σ. 6814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7386.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7823, 7824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8535.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
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εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8804.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 8992,
8993.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9183,
9170, 9221.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9497, 9503, 9504, 9506, 9513, 9516, 9517, 9520, 9521,
9523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9943.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 941, 949, 952, 956, 958, 959.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 302, 571, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580,
581, 582, 583, τόµ. Β, σ. 777, 778, 785, 787, 789, 790,
τόµ. Γ, σ. 1766, 1898, 1901, 1904, 1906, 1907, 1910,
1911, 1912, 1914, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 2027,
2028, 2031, 2032, 2034, 2036, 2051, τόµ. Δ, σ. 2118,
2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2173, 2174, 2175, 2183,
2186, 2187, 2188, 2189, 2433, 2436, 2438, 2439, 2440,
2441, 2442, 2445, 2447, 2465, 2466, 2467, 2470, 2471,
2472, 2473, 2474, 2475, τόµ. Ε, σ. 3168, 3170, 3174,
3175, 3178, 3179, 3295, 3296, 3298, 3299, 3300, 3302,
3305, 3307, 3308, 3509, 3510, 3512, 3513, 3514, 3515,
3517, 3519, 3520, 3521, 3522, 3526, 3527, 3528, 3530,
3531, τόµ. ΣΤ, σ. 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3610,
3611, 3613, 3614, 3615, 3618, 3619, 3620, τόµ. Ζ, σ.
4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4750, 4752, 4755,
4757, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4834, 4837, 4839,
4840, 4842, 4843, 4858, 4860, τόµ. Η, σ. 5174, 5176,
5274, 5276, 5277, 5544, 5545, 5546, 5548, 5550, 5551,

5555, 5556, 5559, 5563, 5564, 5565, 5721, 5722, 5723,
5725, 5726, 5728, 5730, 5731, 5733, 5736, 5738, 5739,
5740, 5741, 5773, τόµ. Θ, σ. 5871, 6018, 6121, 6122,
6124, 6128, 6129, 6131, 6418, 6419, 6421, 6422, 6424,
6427, 6429, 6431, 6432, 6433, 6434, τόµ. Ι, σ. 6628,
6629, 6632, 6633, 6635, 6636, 6638, 6639, 6640, 6641,
6642, 6690, 6691, 6692, 6694, 6697, 6881, 6918, 6919,
6920, τόµ. ΙΑ, σ. 7349, 7351, 7352, 7355, 7363, 7392,
7400, 7402, 7403, 7405, 7406, 7410, 7417, 7424, 7487,
7510, 7512, 7514, 7535, 7537, 7539, 7545, 7549, 7815,
7823, 7827, 7828, τόµ. ΙΒ, σ. 8117, 8119, 8120, 8123,
8124, 8125, 8126, 8152, 8153, 8167, 8169, 8170, 8171,
8175, 8177, 8178, 8179, 8180, 8278, 8282, 8315, 8316,
8317, 8329, 8331, 8333, 8338, 8339, τόµ. ΙΓ, σ. 8847,
8851, 8854, 8856, 8858, 8859, 8860, 8862, 9017, 9018,
9020, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9031, 9138, 9139,
9140, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9149, 9151, 9281,
9282, 9289, 9335, 9384, 9385, 9386, 9388, 9433, 9434,
9437, 9438, 9440, 9441, 9443, 9444, 9445, 9446, 9448,
9450, 9453, τόµ. ΙΔ, σ. 9506, 9513, 9515, 9517, 9518,
9519, 9520, 9521, 9522, 9656, 9794, 9796, 9797, 9800,
9801, 9805, 9900, 9901, 9904, 9906, 9908, 9909, 9912,
9931, 9933, 9937, 9941, 9944, 9945, 9946, τόµ. ΙΕ, σ.
208, 210, 212, 307, 309, 310, 314, 315, 317, 318, 319,
320, τόµ. ΙΣΤ, σ. 694, 697, 722, 727, 732, 735, 737, 739,
740, 811, 812, 813, 954, 955, 956, 959, 961.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για τον δολοφονηθέντα δικηγόρο Μ. Ζαφειρόπουλο. τόµ. Α, σ. 579,
581.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 777,
778, 785, 787, 789, 790, τόµ. Γ, σ. 1766, τόµ. Ε, σ. 3314,
τόµ. Θ, σ. 6149, 6237, τόµ. ΙΓ, σ. 8784, 8787, 9092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1730, 1731, 1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1964-1966.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση α) επί του
Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2016 και β) επί του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2065, 2066.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ. Δ, σ. 2185, 2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ισότιµη
προβολή όλων των κοµµάτων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. τόµ. Δ, σ. 2662, 2663, 2664.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3036-3038, 3314.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο των δηµοσιογράφων Δηµήτρη Αλειφερόπουλου και Βασίλη Μπεσκένη.
τόµ. Ε, σ. 3514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3847-3849, 3984.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του π. διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Θεόδωρου
Μιχόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 3984.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου. τόµ. Ζ, σ. 4765.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5246.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5246, 5259-5261.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Η, σ. 5740, 5741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προδιαγραφές ρυµουλκών που αξιώνουν τα ΕΛΠΕ προκειµένου να α-

ποδεχθούν την προσφορά των υπηρεσιών τους στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στην Πάχη, την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο». τόµ. Η, σ. 5746, 5747.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5846, 5847.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6149-6151.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6882.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών µισθωτών και συνταξιούχων προς την
εφορία σε έως 120 δόσεις». τόµ. Ι, σ. 6889, 6890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7455, 7456.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ηµέρα της Μητέρας.
τόµ. ΙΑ, σ. 7487.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
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Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7803.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7803, 7824-7826.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
φορολογικών µηχανισµών ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές
λιανικής πώλησης». τόµ. ΙΑ, σ. 7991, 7992, 7993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8782, 8783, 8784.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 8788,
9093.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Α-

ξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8990.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9085.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9085, 9093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9948, 9949.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’
(ΦΕΚ 51 Α’ / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’ / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ’ Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α’ /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ, σ. 10200, 10204.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Παγκόσµια Ηµέρα της
Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΣΤ, σ. 694.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - AΔΩΝΙΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 342,
343, τόµ. Β, σ. 890, 893, 910, τόµ. Δ, σ. 2357, 2359,
2364, 2380, 2674, 2720, τόµ. Ε, σ. 3137, τόµ. ΣΤ, σ.
3653, τόµ. Η, σ. 5249, 5271, 5301, 5302, 5307, 5316,
5513, 5514, τόµ. Θ, σ. 5890, 6173, 6174, τόµ. ΙΑ, σ. 7846,
7849, τόµ. ΙΓ, σ. 8895, 9092, 9094, τόµ. ΙΔ, σ. 9640,
9916, 9917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 342, 343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 888, 890, 891, 892,
893, 910, 911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1735, 1736.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1886, 1887, 1889, 1890.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1890,
τόµ. Δ, σ. 2359, 2360, 2719, τόµ. Ε, σ. 3137, τόµ. Η, σ.
5269, 5270, 5271, 5307, 5308, 5514, τόµ. Θ, σ. 5884,
τόµ. ΙΑ, σ. 7849, τόµ. ΙΓ, σ. 9094, τόµ. ΙΔ, σ. 9917, 9918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1980, 1981.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2350,
2359, 2360, 2367, 2384, 2389.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2674, 2675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2717, 2718, 2719, 2720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3134, 3137, 3138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3655, 3656.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’
αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4391.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη

τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5296-5298, 5299,
5300, 5301, 5307, 5308.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5513, 5517.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5884π.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6173.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6980.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7844-7846, 7847, 7849.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8502.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8868, 8869, 8895.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8990.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9079, 9080,
9091, 9092.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9498, 9517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9916, 9917, 9918.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6210.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6991.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 365.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. τόµ. Β, σ.
783, 784, 785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1717-1719, 1729, 1757, 1762.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1719,
1761, τόµ. Θ, σ. 6194, τόµ. ΙΓ, σ. 9198, τόµ. ΙΔ, σ. 9924,
9997, τόµ. ΙΣΤ, σ. 739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3246, 3247.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5349.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9174.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9184,
9195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον το-
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µέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 712, 727,
737, 741.
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3091.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3689.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10014.
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9146.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης. τόµ. ΙΕ, σ. 460.
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δυσλειτουργίες στην αναγνώριση του δικαιώµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε βαριά νοητική υστέρηση». τόµ. Δ, σ. 2165,
2166, 2167.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2167.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Δ, σ. 2476.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3068, 3091.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5089, 5090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στέρηση συντάξεων και επιδοµάτων λόγω οφειλόµενων ασφαλιστικών
εισφορών». τόµ. Θ, σ. 6393, 6394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτησή του, µε θέµα: «Απεµπλοκή και επιτάχυνση της επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΕΦΚΑ Αγροτών».
τόµ. ΙΕ, σ. 421, 422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8856.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
8993, 9214.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
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- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9902, 9903.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 296.
ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΖΑΝ-ΚΛΟΝΤ
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, κατά την οποία θα παραστεί και θα απευθυνθεί
προς το Σώµα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
τόµ. Ι, σ. 7031-7033.
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Κοσµητόρων και Γραµµατέων της
Βουλής, για τη Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 7.
Εκλογή της στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής, για τη
Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη
και Χριστόφορου Βερναρδάκη. τόµ. Α, σ. 100.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παραχώρηση
αγροκτήµατος στη Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης». τόµ. Α,
σ. 504.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 516,
τόµ. ΣΤ, σ. 4305, τόµ. ΙΓ, σ. 9042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 564.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 648, 649.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3149, 3150.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3783.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4267-4270, 4276, 4292, 4293, 4299, 4321,
4326, 4327.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4871, 4874.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλ-

λες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6459.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9041, 9042.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9422.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9839.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
του εργοστασίου παραγωγής παγωτού στον Ταύρο, της εταιρείας "Froneri Hellas". τόµ. Α, σ. 295, 296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές από πληµµύρες στη Δυτική Αττική και την αναγκαία αντιπληµµυρική προστασία στον Νοµό Αττικής. τόµ.
Ε, σ. 2973, 2974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3595, 3596, 3597, 3620, 3640.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3618,
3620, 3535, 3953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3954, 3955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των φοιτητικών εστιών. τόµ. Ζ, σ. 5057, 5058.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµ-
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φωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6067.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8633.
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3063.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5859.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και
Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των
Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8851.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµα-

τικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9948, 10015, 10016.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3186.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5729, 5730,
5731.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5730.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5967, 5968.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8504, 8505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8799.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9007,
9008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9881.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Α-
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νάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1736.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2190,
2192, τόµ. Ζ, σ. 4747, τόµ. Η, σ. 5674, τόµ. ΙΒ, σ. 8153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2192, 2193.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το θέµα του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 2394.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2405-2407, 2448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5495.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Περί της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας των Σκοπίων". τόµ. Η, σ. 5674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5783, 5801.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5977-5979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6420.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής

Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του
Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση
του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα
της UNESCO". τόµ. ΙΒ, σ. 8153.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8459, 8539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8843.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9034.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Περικοπή
των νοσηλίων σε µονάδες εντατικών θεραπειών (ΜΕΘ) ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Β, σ. 827, 828, 829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση των καταστροφών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα στο
νοµό Λακωνίας και αποζηµίωση των πληγέντων». τόµ. Δ, σ.
2157, 2159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3063, 3064.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3274, 3275, 3276, 3326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5478-5480, 5553.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5559,
5563, 5564, 5777, τόµ. Θ, σ. 6237, 6238, τόµ. Ι, σ. 7288,
τόµ. ΙΓ, σ. 9009, τόµ. ΙΕ, σ. 116, 270.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5780-5782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Ι, σ. 7287, 7288, 7289.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 8996,
9008, 9009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9913.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 116, 117, 120, 122, 127.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 120.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 293-295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
535-537.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 864, 876, 877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναστολή
λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων». τόµ. Β,
σ. 1144, 1145.

Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1892.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2348,
τόµ. ΣΤ, σ. 3990, τόµ. Η, σ. 5329, τόµ. Ι, σ. 6709, τόµ. ΙΓ,
σ. 9129, 9294, 9297, 9301, τόµ. ΙΔ, σ. 9562, 9563, τόµ. ΙΣΤ, σ. 540.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2348,
2349, 2355, 2358, 2359, 2384, 2389, 2390.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2402, 2417, 2433,
2435, 2436, 2440.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3158, 3162, 3163.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποστολή δύο ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Μολάων και ενίσχυση µε
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των Μονάδων Υγείας του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8293, 8294.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9006, 9215, 9216.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9072, 9108,
9127, 9128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9297, 9298,
9300, 9301, 9302.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9301,
9302.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτο-
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γραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9502, 9506, 9518.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9562,
9563, 9569, 9573, 9574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9749, 9797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
550.
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 868-870.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 915,
1190, τόµ. Δ, σ. 2092, τόµ. Ζ, σ. 4554, τόµ. Ι, σ. 6708, τόµ.
ΙΕ, σ. 75.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1190-1192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1754, 1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2182, 2230.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4439.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4554.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4738.
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Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6151-6153, 6179.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6179.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της

Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6709, 6718.
Αναφορά του στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι, σ.
6718.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7547, 7602.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8323-8325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9407, 9454.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9571.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής -
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Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10039.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 75,
76.
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4733,
4753, 4757.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4733,
4757, 5098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5098.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 869.
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 328, 329, 330, 364, 426.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 329,
τόµ. Η, σ. 5543, 5563, 5564, τόµ. Ι, σ. 6669, τόµ. ΙΒ, σ.
8153, 8179.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αποζηµίωση των πληµµυροπαθών και
την αποκατάσταση των ζηµιών στη Σαµοθράκη. τόµ. Β, σ.
779, 780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κάλυψη
κενών σε εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
τόµ. Β, σ. 1149, 1150, 1151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα οξυµένα
προβλήµατα που συναντάνε οι σπουδαστές των δηµοσίων

ΙΕΚ µε το άνοιγµα των σχολών τους. τόµ. Δ, σ. 2167, 2168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκύκλιο
υλοποίησης του προγράµµατος για τα σχολικά γεύµατα.
τόµ. Δ, σ. 2337, 2338.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Δ, σ.
2345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κρούσµατα τροµοκράτησης µαθητών σε πολλά σχολεία της χώρας,
λόγω της συµµετοχής τους σε αγώνες. τόµ. ΣΤ, σ. 3759,
3760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3768.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί πληρωµή σε όλα τα
δηµόσια λύκεια. τόµ. Ζ, σ. 4382, 4383.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εντοπισµός
υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκµονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης Θεσσαλονίκης». τόµ. Ζ, σ. 4542, 4543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
ειδικοτήτων, τµηµάτων και τοµέων των ΕΠΑΛ». τόµ. Ζ, σ.
4597, 4598, 4599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να διασφαλιστούν τα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών και τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων της ΑΕΠΙ». τόµ. Ζ,
σ. 4725, 4726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5420,
5422, 5425-5427, 5443, 5452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5482-5484, 5543,
5552, 5553, 5559.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5979, 5980.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα των χιλιάδων συµβασιούχων (αναπληρωτών και ωροµισθίων) εκπαιδευτικών. τόµ. Ι, σ. 6671, 6672, 6673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διασφάλιση
του δικαιώµατος στην εργασία των εργαζοµένων µε "µπλο-
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κάκι" στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) Υπηρεσίες Α.Ε.» τόµ. Ι, σ. 6816, 6817,
6818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7590.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του
Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση
του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα
της UNESCO". τόµ. ΙΒ, σ. 8153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8168, 8178, 8179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8487, 8488.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8634.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Τραγικές
συνθήκες στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
Φυλακίου Ορεστιάδας". τόµ. ΙΓ, σ. 9345, 9346.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «κατάσταση των εργαζοµένων στην ΑΕΠΙ και τα δικαιώµατα των
δηµιουργών δικαιούχων µελών της». τόµ. ΙΔ, σ. 9477,
9478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Να µην κλείσει κανένα τµήµα, τοµέας ή ειδικότητα ΕΠΑΛ". τόµ. ΙΣΤ, σ.
841, 842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµέ-

νων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9893, 9894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στέγαση της
2ης ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών)
Θεσσαλονίκης». τόµ. ΙΕ, σ. 36, 37.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 275-277, 325.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 46, τόµ.
Δ, σ. 2054, 2056, τόµ. Ε, σ. 3531, τόµ. ΣΤ, σ. 3920,
39354007, τόµ. Ζ, σ. 4444, τόµ. Η, σ. 5239, 5242, 5249,
5301, τόµ. Ι, σ. 6714, 6910, τόµ. ΙΑ, σ. 7800, τόµ. ΙΒ, σ.
8681, τόµ. ΙΓ, σ. 8757, 8763, 9388, τόµ. ΙΣΤ, σ. 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 46.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 372, 373.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 629.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β, σ. 1288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1979, 1999-2001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2073.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3008, 3009, 3010, 3011, 3022, 3318,
3320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3478, 3482, 3528.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3478, 3528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3918, 3929, 3943, 3950, 3979,
3980, 4006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4285, 4287, 4292, 4293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4452.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5239, 5240.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερ-

σαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5624, 5625.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5839, 5867.
Αναφορά του στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι, σ.
6714.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελ-
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ληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6910,
6911.
Παρέµβασή του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση
στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής
αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7562-7564.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7800, 7801, 7804, 7805, 7807.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για
το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές.
τόµ. ΙΑ, σ. 8025.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8681.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8759, 8760, 8762, 8763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8759, 8760, 8762,
8779, 8829, 8830.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9203.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9376, 9377.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9574.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
855.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 950, 960.
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ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 625-627.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1162,
τόµ. ΙΕ, σ. 77.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1162-1164, 1203, 1211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4290, 4311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4864.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5626, 5627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7440-7442, 7456,
7471.
Αναφορά του στο θάνατο του πρώην Υπουργού Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Κ. Λιάσκα. τόµ. ΙΑ, σ. 7444.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΒ, σ. 8103.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8855, 8856.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9096.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9934.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 76,
77.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. τόµ. ΙΕ, σ. 460.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3838, 3839, 3888, 3982, 3983.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3838,
3852, 3982, τόµ. Θ, σ. 5994, 5999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5990, 5999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί». τόµ.
ΙΑ, σ. 7990, 7991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8876.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9032.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9370, 9377, 9386.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 110.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 176, 178, 212.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3100.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4304,
4305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4308, 4309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5442.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και

δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5604-5607, 5612, 5632.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6873-6875,
6884.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση
στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής
αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6910,
6911.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6948.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9434.
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 422, 423.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 855, 856, 864, 888,
890, 909, 915, 920.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 889,
920, τόµ. Δ, σ. 2341, 2388, τόµ. Ε, σ. 3217, τόµ. Ι, σ.
6709, τόµ. ΙΔ, σ. 9554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανέναρξη λειτουργίας του επιβατικού σιδηροδροµικού σταθµού Πυθίου- Έβρου. τόµ. Β, σ. 981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2198, 2215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η "νέα θαλάσσια Εγνατία" χαράζει ρότα ανάπτυξης και προόδου για
τον Έβρο, τη Σαµοθράκη και την Θράκη». τόµ. Δ, σ. 2333,
2334.
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Αναφορά του στην ηµέρα εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης, ηµέρα ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάµου.
τόµ. Δ, σ. 2335.
Αναφορά του στην ηµέρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών. τόµ. Δ, σ. 2335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ερηµώνει το
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε ευθύνη του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου». τόµ. Δ, σ. 2339, 2340.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2351,
2352, 2384, 2385, 2388.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3216, 3217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3785, 3786.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6705, 6708, 6709, 6714.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Βιωσιµότητα
του Εργοστασίου της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης της
Ορεστιάδας». τόµ. Ι, σ. 7065, 7066.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Τροποποίηση
του άρθρου 59 του ν. 4512/2014 (ΦΕΚ 5 Α’/17-01-2018)
και ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τους χώρους
απόληψης υλικών από φυσικές αποθέσεις στον Νοµό Έβρου". τόµ. ΙΒ, σ. 8093, 8094, 8095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8859.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9081, 9082.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντιµετώπιση
προβληµάτων λειτουργίας ΤΟΕΒ». τόµ. ΙΓ, σ. 9321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9439, 9440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η διοικητική
αυτονόµηση του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου προϋποθέτει
την θωράκισή του µε προσωπικό και εξοπλισµό». τόµ. ΙΔ, σ.
9554, 9555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9992.
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 365,
τόµ. Β, σ. 893, τόµ. Δ, σ. 2684, 2688, τόµ. ΙΓ, σ. 9062, τόµ.
ΙΔ, σ. 10009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 365.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών
και οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 891, 892.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 893, τόµ.
ΙΓ, σ. 9058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2111.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2419, 2436, 2440,
2441.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
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στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2682, 2683, 2684,
2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3244.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3801, 3802.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5274, 5275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7362, 7363.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,

4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7814.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8878, 8879.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9047.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9052, 9058,
9061, 9062.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10008, 10009.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών
στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
730.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3350-3352, 3354.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. τόµ. Η, σ. 5689.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτι-
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κών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 6006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6006, 6009,
6012, 6018, 6019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποµάκρυνση υποκαταστήµατος Εθνικής Τράπεζας από το Ζεφύρι».
τόµ. Θ, σ. 6371, 6372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβάλλει εκ
νέου επείγουσα η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο». τόµ. Θ, σ. 6372,
6374.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παταγώδης
αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. Ι, σ. 7058,
7059, 7060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνεισφορά του Δηµοσίου στην κάλυψη µέρους της οφειλής φυσικών προσώπων δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και
την ανάγκη επέκτασης της συνεισφοράς και στους εγγυητές. τόµ. Ι, σ. 7061, 7062.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8014, 8022-8024, 8031, 8034.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8116,
8117, τόµ. ΙΓ, σ. 8840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8117, 8118, 8119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8838, 8839, 8840,
8841, 8842, 8843.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9114-9116.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9374-9376, 93889390.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δη-

µοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9685-9687.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 387, 388.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1981,
τόµ. Δ, σ. 2190, 2231, τόµ. ΙΑ, σ. 7847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2114.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2170,
2230, τόµ. ΙΓ, σ. 9295 τόµ. ΙΔ, σ. 9913, 10200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2170-2172,
2173, 2175, 2185, 2190, 2207, 2213, 2230, 2231.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3209, 3210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3953.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του π. διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Θεόδωρου
Μιχόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 3953.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
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τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5253, 5288, 5289,
5322, 5323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7574, 7580.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7580.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7810, 7811, 7815, 7847, 7854, 7855.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συ-

ντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
8993.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9133, 9134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9437, 9438,
9443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9775-9777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9923, 10001.
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4866.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5539.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6977.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7365.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ. κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8084.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9130.
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
664.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη
Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ.
2384.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2433.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3137,
3138, τόµ. ΣΤ, σ. 3805, τόµ. ΙΒ, σ. 8497, 8498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3763-3765, 3805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8497, 8498.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9021.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµα-

τικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9906, 9907.
Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 613, 614, τόµ. Β,
σ. 684.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1751.
Αναφορά της στο σκάνδαλο Novartis. τόµ. Ζ, σ. 4830.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4830-4832.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5113,
τόµ. Θ, σ. 6156, 6157, 6161, τόµ. ΙΒ, σ. 8685, 8686, 8687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6643.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8684, 8686, 8687.
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3788, 3801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8500.
ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανησυχία για
το µέλλον του ιερού της Αγροτέρας Αρτέµιδος εκφράζει ο
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων». τόµ. ΙΣΤ, σ. 703, 704.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
Δήµου Αχαρνών». τόµ. ΙΣΤ, σ. 705.
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ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 8/29-1-2018 προεδρικό διάταγµα, που
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 13/29-1-2018 (τεύχος Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση του υπέβαλε ο Βουλευτής από τη θέση
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. Ζ, σ. 4737.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6989.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9002,
9003.
Εκλογή του ως Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ.
9849.
Η
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
667, 668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναδροµικές
εισφορές δηµοσιογράφων µε παράλληλη απασχόληση».
τόµ. Β, σ. 780, 781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1885, 1888.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1887,
1888, τόµ. Ε, σ. 3090, 3194, τόµ. ΙΓ, σ. 9157.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3177, 3197.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιοποίηση
των υδάτινων πόρων και υλοποίηση των εγγειοβελτιωτικών
έργων στο Νοµό Ηρακλείου». τόµ. Ζ, σ. 4804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση επίλυση ζητήµατος που αφορά µακροχρόνια ανέργους». τόµ.
Ζ, σ. 4816, 4817.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7333, 7334.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7812, 7833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8792.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8879.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9033.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτά-
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κης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9410, 9443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9748, 9749.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 721.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 381.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2431-2433.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3153,
3458, 3485, τόµ. Η, σ. 5798, τόµ. Θ, σ. 6064, τόµ. ΙΣΤ, σ.
537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3153, 3154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά
µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο
πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". τόµ. Ε, σ. 3458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3480, 3485, 3537.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3870, 3871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5534, 5535.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. τόµ. Η,
σ. 5689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5798.
Αναφορά του στη σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία. τόµ. Η, σ. 5798, 5799.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6063, 6064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6407-6409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
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την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7355, 7360, 7361, 7362.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7443, 7444.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7541-7543.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ενηµέρωση
περί ελέγχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (ΕΑΥΕ) µετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο
εργοστάσιο µπαταριών "Sunlight" και ανάγκη δηµιουργίας
Τµήµατος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον Νοµό Ξάνθης». τόµ. ΙΒ, σ. 8070, 8071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απολύσειςσυνδικαλιστικές διώξεις στις εταιρείες "ΑΝΑΜΕΤΤ" και
"ΒΙΑΝΑΤ" του Οµίλου Στασινόπουλου». τόµ. ΙΒ, σ. 8072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των δικαιούχων των προγραµµάτων καταπολέµησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ». τόµ.
ΙΕ, σ. 86.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9744, 9745, 9804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9864.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της φονικής
πυρκαγιάς στο Μάτι. τόµ. ΙΕ, σ. 86.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης

λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
847, 848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 881.
Θ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 394, 395.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
671, 672.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προστασία
εργαζοµένων στους ΟΤΑ και τήρηση κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας». τόµ. Β, σ. 791, 792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1993, 1994.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2186.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3261, 3262.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3795,
τόµ. Θ, σ. 6418, τόµ. ΙΓ, σ. 9167.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3795, 3796.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4296, 4297.
Αναφορά της στο σκάνδαλο Novartis. τόµ. Ζ, σ. 4865.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4865.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6447, 6448.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7382, 7383.
Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7585.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7585.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9166,
9167.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με
φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι
προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ,
σ. 9517.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9854, 9855-9857, 9858, 9912.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων

σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10019.
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: "Ποια αντισταθµιστικά ανταλλάγµατα εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση για τη Σούδα και την αναβάθµιση των αεροσκαφών F16 από τις ΗΠΑ". τόµ. Β, σ. 1136,
1140.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1140,
τόµ. Η, σ. 5343, τόµ. ΙΓ, σ. 8896, τόµ. ΙΔ, σ. 9681, τόµ. ΙΕ,
σ. 72.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2094.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2376,
2377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3332-3334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4009-4011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5702.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5883.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5883.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6951.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7340.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7860, 7861.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8013, 8014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8895, 8896.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9210,
9212.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9680, 9681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λει-

τουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9987, 9989.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 74,
75.
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
658.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3212.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3944.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8316.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9413.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 125.
Συλλυπητήρια αναφορά της στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 296.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δηµιουργία
χώρων έκθεσης τοπικών προϊόντων στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)». τόµ. Β, σ. 980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3088.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσε-
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ων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4292, 4293, 4309, 4310.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Νοµική βοήθεια στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 και του ν.
4469/2017». τόµ. Ζ, σ. 5025, 5026.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6945,
6946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8862, 8863.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9105, 9106.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9844.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στις αποζηµιώσεις πληγέντων αλιέων από τη ρύπανση
του Σαρωνικού. τόµ. Α, σ. 508, 509, 510.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδυναµία απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων 1 δισεκατοµµυρίου
ευρώ για τη διαχείριση του προσφυγικού». τόµ. Γ, σ. 1943,
1944, 1945.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1991, 1992.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2068,
2070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3039, 3040, 3313.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4443, 4444.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανυπαρξία εθνικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του καρκίνου και έλλειψη καινοτόµων ογκολογικών φαρµάκων». τόµ. Η, σ.
5773, 5774, 5775, 5776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7326.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ, σ. 7415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8674, 8675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8790, 8791.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9110, 9111.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συνεχή κρούσµατα βίας στα γήπεδα του ελληνικού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου». τόµ. ΙΔ, σ. 9653, 9654, 9655.
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α, σ. 337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 337, 343, 344, 346, 347.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 346,
τόµ. Β, σ. 1180, τόµ. Γ, σ. 1320, τόµ. Δ, σ. 2200, 2201,
τόµ. ΣΤ, σ. 3599, 3622, 3623, 3636, 3899, 3949, 3951,
τόµ. Ζ, σ. 4389, 4563, τόµ. Η, σ. 5790, 5791, 5792, τόµ.
Θ, σ. 6147, 6188, τόµ. Ι, σ. 6712, 6716, τόµ. ΙΑ, σ. 7316,
7317, τόµ. ΙΒ, σ. 8481, τόµ. ΙΔ, σ. 9853, 9854, 10002, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 720, 721, 739, τόµ. ΙΣΤ, σ. 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 545, 546, 547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
661-663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 858, 894, 895.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1180, 1201, 1202, 1203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". τόµ. Γ, σ. 1316, 1317, 1320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2200, 2201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3074.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3597, 3598, 3599, 3623, 3629, 3636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3793, 3794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3863-3865, 3897, 3915, 3929,
3949, 3951, 3952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4289, 4290.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4388, 4389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4388, 4389.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4562, 4563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4860, 4861.
Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. τόµ. Ζ, σ. 4861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5782, 5790, 5792, 5796-5798.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5792.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότη-

τα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5976, 5977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6147, 6166, 6174, 6175, 6180, 6188.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6399, 6400, 6401, 6444, 6445, 6446,
6447.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6712, 6716, 6718.
Αναφορά του στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι, σ.
6712, 6718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµέ-

211
νων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7317, 7326, 7328-7330,
7348.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8320, 8321.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8477-8479, 8481.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9118.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9512, 9513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9854, 9927, 9928, 10003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυ-

ψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
555, 556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 721, 723,
731, 739, 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
845, 857-859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 882, 883.
ΘΕΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δώστε
το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες
και εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών». τόµ.
Η, σ. 5071.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5112,
τόµ. Θ, σ. 6121.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5112,
5113.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5327.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και
Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6157.
Παρέµβασή του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση
στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής
αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6932,
6935.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9210.
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παραχώρηση
ακινήτου σύµφωνα µε την παρ. 1(β) του άρθρου 4 του Ν.
4061/2012 (ΦΕΚ 66Α 22/03/2012)». τόµ. Ζ, σ. 4807,
4808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9983.
ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7355.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9072, 9073.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστι-

κές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9772.
Ι
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
654.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αίτηµα για
τροποποιητική ρύθµιση πληρωµής οδοιπορικών και υπερωριακής απασχόλησης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Χαλκιδικής». τόµ. Β, σ. 1153.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4295.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4821, 4878.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7367.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9113.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στον Νοµό Χαλκιδικής». τόµ.
ΙΔ, σ. 9717.
Κ
ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 50.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-
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ξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 566-568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 624.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1982.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2141.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3802.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3877,
τόµ. Θ, σ. 6414, 6466, τόµ. Ι, σ. 6649, τόµ. ΙΑ, σ. 7473,
τόµ. ΙΒ, σ. 8277, τόµ. ΙΣΤ, σ. 720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4834-4836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5524.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύ-

ρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6416, 6466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7473, 7474.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8672-8674.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
545, 548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
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Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 880.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 956.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3210.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3212.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8863.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9897.
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".

τόµ. Α, σ. 317-320, 322, 331, 342, 344, 344, 350, 352,
353, 362, 403, 412, 416, 417, 423.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Συµµετοχικός
Προϋπολογισµός". τόµ. Β, σ. 1269.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3229.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5290.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5290,
5694.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5695.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6428.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6964.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7331.
Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7554.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
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άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7554.
Αναφορά της στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9119.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9119.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9926.
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1901,
τόµ. Ε, σ. 3217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3111.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3217.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3246, 3290.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7353.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρ-

χηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής
Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού,
για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές.
τόµ. ΙΑ, σ. 8030.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 317, 322, 326, 329, 330, 331, 401, 402, 403,
407, 408, 409, 607, 613, 617, 619, τόµ. Β, σ. 961, 980,
981, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 1161, 1162, 1170,
1171, 1174, 1175, 1176, τόµ. Γ, σ. 1715, 1719, 1725,
1727, 1728, 1729, 1730, 1733, τόµ. Δ, σ. 2053, 2054,
2055, 2056, 2058, 2060, 2066, 2067, 2068, 2128, 2130,
2131, 2133, 2134, 2135, 2138, 2140, 2394, 2395, 2396,
2401, 2404, 2408, 2411, 2412, 2413, τόµ. Ε, σ. 2995,
3045, 3050, 3052, 3055, 3057, 3058, 3059, 3229, 3231,
3234, 3236, 3238, 3239, 3240, 3242, 3243, 3457, 3458,
3459, 3477, 3478, 3479, 3480, 3484, 3485, τόµ. ΣΤ, σ.
3747, 3749, 3751, 3763, 3765, 3768, 3772, 3773, 3777,
3835, 3836, 3837, 3838, 3840, 3842, 3843, 3847, τόµ. Ζ,
σ. 4372, 4374, 4375, 4430, 4431, 4433, 4435, 4436,
4439, 4443, 4593, 4595, 4596, 4597, 4599, 4794, 4795,
4796, 4797, 4812, 4813, 4814, 4815, 4818, 4819, 4821,
4822, 4824, 4825, 4829, 4830, 5026, 5027, 5028, 5056,
5057, 5058, 5060, 5061, τόµ. Η, σ. 5408, 5411, 5412,
5417, 5418, 5419, 5420, 5464, 5466, 5468, 5470, 5471,
5473, 5474, 5482, 5487, 5490, 5492, 5777, 5780, 5782,
5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792,
τόµ. Θ, σ. 5988, 5992, 5994, 5995, 5996, 5999, 6000,
6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 6046, 6049, 6052,
6370, 6374, 6399, 6400, 6401, 6403, 6407, 6409, 6414,
τόµ. Ι, σ. 6856, 6857, 6858, 6860, 6865, 6866, 6906,
6907, 6910, 6912, 6914, 6915, 6916, 7250, 7252, τόµ.
ΙΑ, σ. 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7324, 7326, 7328,
7439, 7440, 7443, 7444, 7446, 7448, 7451, 7456, 7457,
7554, 7557, 7559, 7564, 7565, 7567, 7628, 7629, 7630,
7631, 7632, 7633, 7749, τόµ. ΙΒ, σ. 8089, 8095, 8097,
8101, 8103, 8105, 8107, 8108, 8110, 8112, 8113, 8115,
8297, 8299, 8301, 8302, 8312, 8450, 8452, 8454, 8455,
8462, 8464, 8651, 8655, 8656, 8660, 8667, 8671, τόµ. ΙΓ,
σ. 8773, 8775, 8779, 8780, 8781, 8784, 8785, 8786,
8787, 8788, 8789, 8792, 9057, 9058, 9061, 9062, 9063,
9065, 9067, 9069, 9412, 9413, 9414, 9415, 9417, 9422,
9425, 9426, 9429, 9430, 9431, τόµ. ΙΔ, σ. 9562, 9563,
9564, 9565, 9566, 9567, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573,
9574, 9575, 9618, 9723, 9727, 9731, 9735, 9913, 9914,
9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9921, 9923, 9926, τόµ. ΙΣΤ, σ. 513, 514, 515, 836, 838, 841, 843, 844, 845, 846,
847, 848, 849.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και
άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 331, 428.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν.
2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην Οδηγία
2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1174.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αριθµός διπλών και τριπλών συντάξεων στη χώρα". τόµ. Γ, σ. 1857,
1858.
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Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2058, 2060.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάθεση αδιαβάθµιτων εγγράφων από τον
Βουλευτή κ. Α. Λοβέρδο. τόµ. Δ, σ. 2137.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το
θέµα του σχεδίου νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2394, 2395.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Μη κάλυψη ατοµικών αναγκών σε καυσόξυλα κατά
παράβαση του νόµου». τόµ. Ε, σ. 2999.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού
Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ.
3477, 3479.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Κανένα "λαϊκό" σπίτι στα χέρια τραπεζίτη". τόµ. ΣΤ,
σ. 3749.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Νέα εισιτήρια µετακίνησης µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Athena Ticket ταλαιπωρία δικαιούχων µειωµένου
εισιτηρίου». τόµ. Ζ, σ. 4430.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Ηµέρα Μνήµης των
Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώµατος. τόµ. Ζ,
σ. 4593.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Παρανοµίες στην εκµετάλλευση παραλιών στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα». τόµ. Ζ, σ. 4597.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)». τόµ. Ζ, σ. 4724,
4725.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Νοµική βοήθεια στις υποθέσεις του ν. 3869/2010
και του ν. 4469/2017». τόµ. Ζ, σ. 5026.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Ειδική ρύθµιση για τους πληγέντες µαθητές του Λυκείου Μάνδρας». τόµ. Ζ, σ. 5028.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: « Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(ΚΠΕ) στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"». τόµ. Ζ, σ. 5057.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Καθαίρεση του Πρόεδρου του Τµήµατος Οινολογίας
και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης». τόµ. Ζ, σ. 5061.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Απώλειες αντί ωφέλειας από το τέλος διανυκτέρευσης και τον αυξηµένο ΦΠΑ στα νησιά». τόµ. Ζ, σ. 5061.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Ανάγκη εξορθολογισµού του αριθµού και του ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων φόρου κληρονοµιάς,
δωρεών και γονικών παροχών». τόµ. Ζ, σ. 5063.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση µε
θέµα: «Σε αχαρτογράφητα νερά η ερασιτεχνική αλιεία στην
χώρα µας». τόµ. Η, σ. 5411.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε

θέµα: «Εξαγορά κόκκινων δανείων από τους δανειολήπτες». τόµ. Η, σ. 5465.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Δεκάδες παροπλισµένα πλοία και ναυάγια στην περιοχή Λιµένος Ελευσίνος». τόµ. Η, σ. 5469.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ.
5490.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και
άλλες διατάξεις». τόµ. Η, σ. 5782, 5787.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5792.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Παράπονα και κρίσιµες ηµέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο». τόµ. Θ, σ. 6041.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανακατασκευή του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. τόµ. Θ, σ. 6050.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Μειωµένες συντάξεις αγροτών». τόµ. Θ, σ. 6052.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Κατάργηση της Προστασίας των Συντάξεων των ΑµεΑ από τον Νόµο Κατρούγκαλου». τόµ. Θ, σ. 6053.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Αποµάκρυνση υποκαταστήµατος Εθνικής Τράπεζας
από το Ζεφύρι». τόµ. Θ, σ. 6372.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Προβάλλει εκ νέου επείγουσα η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο». τόµ. Θ, σ. 6372, 6374.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην 21η Απριλίου του
1967. τόµ. Ι, σ. 6855.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Μη διάκριση στην τραπεζική προµήθεια πιστωτικών
και χρεωστικών καρτών». τόµ. Ι, σ. 6858.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6987.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα:
«Τι µέλλει γενέσθαι µε το Θεατρικό Μουσείο;» τόµ. Ι, σ.
7018, 7019, 7020.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Σε οµηρία οι εργαζόµενοι του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"». τόµ. Ι, σ. 7251, 7252.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων
της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ.
7446, 7455.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. ΙΒ, σ.
8076.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Κόβουν το ρεύµα στους ΤΟΕΒ - Εκβιάζουν τους αγρότες". τόµ. ΙΒ, σ. 8093.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4512/2014
(ΦΕΚ 5 Α’/17-01-2018) και ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τους χώρους απόληψης υλικών από φυσικές αποθέσεις στον Νοµό Έβρου". τόµ. ΙΒ, σ. 8095.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
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Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του
ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8107, 8108.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε το άρθρο 75 παρ. 3 του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά στην ευπρεπή εµφάνιση των Βουλευτών. τόµ. ΙΒ, σ.
8112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8125.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8125.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) εκ µέρους όλων των πτερυγών της Βουλής, στις οικογένειες της Βιργινίας Τσουδερού και του Παύλου Γιαννακόπουλου. τόµ. ΙΒ,
σ. 8659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
φαρµάκων και διεθνώς ελεγχόµενων ουσιών στο διαδίκτυο». τόµ. ΙΓ, σ. 9283, 9284.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Είναι υποχρεωτικός ή όχι ο εµβολιασµός"; τόµ. ΙΣΤ,
σ. 837.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2419,
2691, τόµ. ΙΓ, σ. 8990, 9139, 9176.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2421, 2422.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2672, 2691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3164.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5432,
5433.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η θέση της
Ελλάδας αναφορικά µε τη διαµόρφωση του νέου Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου της ΕΕ». τόµ. Ι, σ. 7008.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9175,
9176.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9974, 10001, 10002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµ. 15 το οποίο τροποποιεί
τη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών". τόµ. ΙΕ, σ. 55.
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
844, 845.
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3208, 3209.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3630,
3651, 3652, τόµ. Ι, σ. 6953, 6956, τόµ. ΙΓ, σ. 8843, 9048,
9444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3631, 3637, 3638, 3652.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6893,
6894, 6904, 6956.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατασκευές
εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένων». τόµ. Ι, σ. 7261.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8297-8299, 8342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8843.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9008.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9395, 9443,
9450, 9451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9905, 9906.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για

την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 47, 49, 54.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το βιβλίο Γεωγραφίας που διδάσκεται στην Αλβανία. τόµ. Α, σ. 299.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 538, 539, 540, 541, 544, 549, 599, τόµ. Β, σ.
874, 878, 881, 884, 885, 1272, 1274, 1276, τόµ. Γ, σ.
1875, 1884, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, τόµ. Δ, σ. 2190, 2195, 2197, 2199,
2200, 2202, 2204, 2376, 2377, 2710, 2713, 2716, 2718,
τόµ. Ε, σ. 3030, 3032, 3039, 3085, 3086, 3090, 3091,
3093, 3491, 3492, 3497, 3498, 3499, 3501, 3506, 3508,
τόµ. ΣΤ, σ. 3622, 3623, 3627, 3628, 3630, 3631, 3634,
3635, 3639, 3641, 3753, 3758, 3759, 3780, 3790, 3794,
3795, 3853, 3857, 3859, 3860, 3861, 3862, 4267, 4273,
τόµ. Ζ, σ. 4733, 4734, 5009, 5012, 5014, 5017, 5018,
5022, 5023, τόµ. Η, σ. 5069, 5070, 5072, 5073, 5074,
5076, 5436, 5438, 5444, 5447, 5451, 5604, 5607, 5622,
5748, 5793, 5795, 5798, 5801, τόµ. Θ, σ. 5926, 5927,
5930, 6009, 6015, 6017, 6055, 6059, 6133, 6136, 6141,
6142, 6147, 6390, 6397, 6398, τόµ. Ι, σ. 6871, 7060,
7071, 7258, 7260, 7264, τόµ. ΙΑ, σ. 7873, 7891, τόµ. ΙΒ,
σ. 8073, 8075, 8077, 8085, 8250, 8252, 8253, 8260,
8261, 8262, 8263, 8264, 8265, 8470, 8472, 8474, 8476,
8480, 8481, 8640, 8646, 8649, τόµ. ΙΓ, σ. 8867, 8868,
8869, 8872, 8874, 8879, 8881, 8882, 8883, 9123, 9125,
9129, 9130, 9131, 9134, 9135, 9136.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για τον δολοφονηθέντα δικηγόρο Μ. Ζαφειρόπουλο. τόµ. Α, σ. 600.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Μέτρα για τα κρούσµατα ευλογίας σε κοπάδια αιγοπροβάτων στη Λέσβο". τόµ. Β, σ. 1281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1964, 1997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2184.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2195.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’, 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε, σ. 3003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3020, 3021, 3022, 3315.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης:
"Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση
στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση
Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις".
τόµ. Ε, σ. 3500.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής
Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3853.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: "Αποπληρωµή Τευτλοπαραγωγών - Σχέδιο Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". τόµ. Ζ, σ. 5022, 5023.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους
επαγγελµατίες και εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. Η, σ. 5073.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη χερσαία περιοχή " Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών "Total E&P Greece B.V", "Edison
International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή
2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας
ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και δ) "Κύρωση της Σύµβασης
Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για
την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική
Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ. 5621.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014,
σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ,
σ. 6017.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση των µη λειτουργούντων σχολικών κτηρίων. τόµ. Θ, σ.
6046, 6047, 6048.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης και τον προγραµµατισµό της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6623, 6624, 6647.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6649.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6879-6881.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6976.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
«Σοβαρή ανησυχία στην Αχαΐα για τα µέτρα αντιµετώπισης
του φαινοµένου των µεδουσών στον Πατραϊκό κόλπο». τόµ.
Ι, σ. 7065.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Βιωσιµότητα του Εργοστασίου της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης της Ορεστιάδας». τόµ. Ι, σ. 7067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7181.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον Ελληνικό Διαστηµικό Οργανισµό. τόµ. Ι, σ.
7257.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων». τόµ. Ι, σ.
7262.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: « Άµεση ανάγκη ανακατασκευής του κρηπιδώµατος
του Λιµένα Πόρου Τροιζηνίας». τόµ. Ι, σ. 7264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8307.
Αναφορά του (Προεδρεύων) την επίθεση στο γραφείου
του Βουλευτή κ. Μ. Βαρβιτσιώτη και καταδίκη αυτής. τόµ.
ΙΒ, σ. 8645.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9050.
Επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία δηλώνει ότι ο Βουλευτής δεν ανήκει από σήµερα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα "Ανεξάρτητοι Έλληνες - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία". τόµ. ΙΓ, σ. 9242.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι παραιτείται από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. τόµ. ΙΔ, σ. 9716.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 835, 836, 842, 856,
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858, 859, 860, 861, 866, 870, 874, 875, 881, 882, 883,
884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 893, 894, 895,
897, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 907.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 835,
836, 893, 900, τόµ. Δ, σ. 2354, 2355, 2369, 2387, τόµ. Ε,
σ. 3346, τόµ. Ι, σ. 6709, 6716, 6719, τόµ. ΙΔ, σ. 9562,
9570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναστολή
λειτουργίας Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων». τόµ. Β,
σ. 1144, 1145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θεσµικό ατόπηµα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας». τόµ. Β, σ. 1146,
1147, 1148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2109.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2349,
2352, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2369,
2375, 2380, 2383, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2358,
2359, τόµ. Ε, σ. 3347.
Αναφορά του στην κατάθεση εγγράφων. τόµ. Δ, σ. 2386,
2387.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3343, 3344, 3345, 3346.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5347, 5348, 5349,
5350.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων

86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5911.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6702, 6708, 6709, 6712, 6715, 6716,
6717, 6718, 6719.
Αναφορά του στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι, σ.
6717, 6719.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9061.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
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του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9061,
9214, 9215, 9216, 9217.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9562,
9563, 9567, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573, 9574, 9575.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9676-9680.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9837.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10038.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 836, 842, 861-863,
864, 889, 890, 896, 899, 911, 912, 920.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 836,
920, τόµ. Γ, σ. 1895, 1896, τόµ. Δ, σ. 2370, 2372, τόµ. Θ,
σ. 6086, τόµ. Ι, σ. 6704, 6705, 6708, 6712, 6718, τόµ. ΙΓ,
σ. 9054, τόµ. ΙΔ, σ. 9562, 9563, 9570, 9571.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3098, 3099.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3286.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μεγάλο το
κόστος µετακίνησης στρατιωτών». τόµ. Ζ, σ. 4377, 4378.
Παρέµβασή της στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8
του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/184-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6066.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6704, 6706-6708, 6712, 6715, 6716, 6717,
6718, 6719.
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Αναφορά της στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι, σ.
6717, 6718, 6719.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9562,
9563, 9565, 9566, 9569, 9570, 9572, 9575, 9575.
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9935.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 511-513, 574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4858.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9174,
9175.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 511-513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 854, 867, 877, 894,
899, 908, 912, 915.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2186,
2187, 2188, τόµ. ΙΑ, σ. 7803, τόµ. ΙΓ, σ. 8784, τόµ. ΙΓ, σ.
9010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης για δυο ακίνητα στον Δήµο Δράµας. τόµ. ΣΤ, σ. 3593, 3594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5097.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5290.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ε-
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νέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7315.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ. κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8786.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9009,
9010.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9079.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης.
τόµ. ΙΓ, σ. 9233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9935.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 408, 409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3290, 3291.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3603, 3604, 3605, 3621, 3631.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3604,
3631.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6983.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας

κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9140, 9144.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 943.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Απλήρωτοι
εργαζόµενοι στο καζίνο Ρίο". τόµ. Α, σ. 297, 298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µαζικές
διακοπές ρεύµατος σε λαϊκά νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις στον Δήµο Καρύστου. τόµ. Β, σ. 1295, 1296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1914, 1915.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2020.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2020.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2092, 2119, 2120.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2139.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2679,
2688, 2695, τόµ. ΙΔ, σ. 10022.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2681, 2687, 2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3018-3020, 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
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ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3646, 3647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3843-3845, 3930.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: i. "Κύρωση του Τροποποιητικού
Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής" και ii. "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων
των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ.
Ζ, σ. 4602.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5258.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5843.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη. τόµ. Θ, σ. 5922, 5923.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6833.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6949,
6950.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8131.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8639, 8640, 8649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8773, 8774.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8988.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοι-
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νοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9001.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9883-9885, 10019, 10022.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 111.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 210, 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 312-314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
560-562.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 607-609, τόµ. Β,
σ. 687, 688.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 650,
τόµ. Ε, σ. 3173, τόµ. Ζ, σ. 4858, 4873, 4874.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2216, 2217.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3173.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4872, 4873.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
(Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. τόµ. Θ, σ. 5924, 5926.

Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της
Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5996.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6910,
6917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7461, 7469.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8879, 8880.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9111, 9139.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9438.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9892, 9893.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10044.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνη-
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σης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 324-326.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την
εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης
Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής".
τόµ. Β, σ. 986, 987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1961.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4438.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8771-8773.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3260.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5543.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7317.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8491.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8787.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9041, 9050,
9069, 9108, 9123.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9092,
9123.
Αναφορά της στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 267-269, 298,
317, 322, 327.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3698.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6218.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6986.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3906.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5965-5967.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6129,
6141, 6142, 6194, τόµ. ΙΓ, σ. 9031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6133-6135.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9886, 9893.
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 647, 648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6131-6133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9901, 9902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
531-533.

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3155.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3693.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5873.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8851.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9063.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9160,
9179, 9205.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4306.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5701.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7353.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 8784.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9760.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3238.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3691.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6231.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9918.
ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 536.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τον περιορισµό της ευθύνης των κληρονόµων στις κατάχρεες κληρονοµιές». τόµ.
Α, σ. 601, 602, 603.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 602,
603, τόµ. Β, σ. 874, τόµ. Γ, σ. 1989, τόµ. Δ, σ. 2190, 2200,
2419, τόµ. Ε, σ. 3458, τόµ. Ζ, σ. 4551, τόµ. Η, σ. 5174,
5420, 5423, 5431, 5627, τόµ. ΙΑ, σ. 7461, τόµ. ΙΒ, σ.
8316, 8667, 8688, τόµ. ΙΓ, σ. 9042, τόµ. ΙΣΤ, σ. 847.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 602, 603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 873, 874, 875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1738, 1739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη εισαγωγής σύγχρονου ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου
για τα µέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης αγροδασικών πυρκαγιών». τόµ. Γ, σ. 1940, 1941, 1942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1988, 1989.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2023.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2195, 2200.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2383,
2384.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά
µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο
πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". τόµ. Ε, σ. 3459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση δια-
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στηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3498.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3640, 3648, 3650, 3651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ανάγκη άµεσης ελευθέρωσης των 20.000 ιδιοκτητών στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές των δήµων της ευρύτερης περιοχής των
Αθηνών, από τις διεκδικήσεις του δηµοσίου". τόµ. ΣΤ, σ.
3756, 3757, 3758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3782.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι εντάσσεται ως συνεργαζόµενος Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. τόµ. ΣΤ, σ. 4271.
Επιστολή του της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Φωτεινής Γεννηµατά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ως συνεργαζόµενος Βουλευτής. τόµ. ΣΤ, σ. 4272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλλειψη
προστασίας της πρώτης κατοικίας των φυσικών προσώπων
οφειλετών, εµπόρων και επιχειρηµατιών που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό
µηχανισµό ρύθµισης οφειλών». τόµ. Ζ, σ. 4550, 4551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ανάγκη επέκτασης της ισχύος θετικής δικαστικής απόφασης του νόµου
για τα "υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα" που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του πρωτοφειλέτη και υπέρ των συνοφειλετών και των εγγυητών του". τόµ. Ζ, σ. 5023, 5024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη εξορθολογισµού του αριθµού και του ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων φόρου κληρονοµιάς, δωρεών και γονικών
παροχών». τόµ. Ζ, σ. 5062, 5063, 5064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη επαναφοράς του µειωµένου ταχυδροµικού τέλους για τα έντυπα των ιδιοκτητών-δηµοσιογράφων που είναι ή µπορούν να
είναι µέλη της ΕΔΙΠΤ». τόµ. Η, σ. 5174, 5175, 5176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου

2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5419,
5420, 5422, 5423, 5431, 5450, 5451, 5454.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6172.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβάλλει εκ
νέου επείγουσα η ανάγκη νοµοθετικής ρύθµισης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο». τόµ. Θ, σ. 6372,
6373.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ποια η τύχη
των ρευστών αποθεµατικών της ΟΛΘ Α.Ε., ύψους
65.108.327,16 ευρώ µετά τη µεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών του δηµοσίου σε ιδιώτες;» τόµ.
Θ, σ. 6378, 6379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6618, 6623, 6636, 6647, 6648, 6649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνεισφορά του Δηµοσίου στην κάλυψη µέρους της οφειλής φυσικών προσώπων δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και
την ανάγκη επέκτασης της συνεισφοράς και στους εγγυητές. τόµ. Ι, σ. 7061, 7062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη ανακατασκευής του κρηπιδώµατος του Λιµένα Πόρου
Τροιζηνίας». τόµ. Ι, σ. 7263, 7264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της αντεγκληµατικής
πολιτικής ύστερα από τα πρόσφατα πολλαπλά φαινόµενα
βίαιων εγκληµάτων σε κατοικίες και την άρση του άδικου
χαρακτήρα των πράξεων αντίδρασης των θυµάτων». τόµ. Ι,
σ. 7292, 7293, 7294.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7460, 7461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη ενεργειών προώθησης για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου». τόµ. ΙΑ, σ. 7775, 7776.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επεκτείνεται
η ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης στον ασφαλιστικό τοµέα και σε νέες κατηγορίες συµπολιτών µας». τόµ. ΙΣΤ, σ.
708, 709, 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8103-8105, 8107, 8133, 8137, 8139.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8666, 8667.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8756, 8757.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9042, 9043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9398, 9399,
9452, 9453, 9455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθ-

µίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9889.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 713, 714,
739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
849, 850, 851, 855, 859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 872, 873, 886.
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ποια η θέση
της ελληνικής Κυβέρνησης στη διαρκώς διευρυνόµενη διάδοση της καλλιέργειας και διακίνησης µεταλλαγµένων αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε.;» τόµ. Δ, σ. 2159, 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3171, 3172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. τόµ. Ζ, σ.
4425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4842.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5697.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6188.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6919,
6920.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9140, 9141,
9142.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9759.
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 350-352.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 422, 429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3125, 3126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3907.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4388,
4391, τόµ. Θ, σ. 5887, 6062, 6063, τόµ. ΙΑ, σ. 7629, 7633,
τόµ. ΙΓ, σ. 9429.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4389, 4391, 4393, 4394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4389, 4391, 4393, 4394.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5291, 5292.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-

ΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5628.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6062, 6063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7572.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Πολι-
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τικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 7628.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8273.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8836.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9012,
9013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9427-9429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 205.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 205.
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 412, 413, 424.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 424.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 424.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3117.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνί-

τη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6975.
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3128.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα προσδιορισµού ποσοστού αναπηρίας». τόµ. Θ, σ. 6389.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9753.
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". τόµ. Γ, σ. 1318, 1320.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2678,
2693, τόµ. Ζ, σ. 4390, 4391, τόµ. ΙΑ, σ. 7628, τόµ. ΙΓ, σ.
9103, 9186.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2679-2681, 2682,
2684, 2693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4390, 4391, 4395, 4396.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4390, 4391, 4396.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τα όρια της
θαλάσσιας περιοχής των Ιµίων». τόµ. Η, σ. 5414, 5415.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
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Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5913.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6079.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η θέση της
Ελλάδας αναφορικά µε τη διαµόρφωση του νέου Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου της ΕΕ». τόµ. Ι, σ. 7008,
7009.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 7632, 7633.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ. κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8082.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 89948995, 8996, 9092, 9103, 9183, 9184, 9186, 9187.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9640.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10037.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµ. 15 το οποίο τροποποιεί
τη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών". τόµ. ΙΕ, σ. 55.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
851, 853, 855, 856, 859.
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προώθηση
και στήριξη των συλλογικών σχηµάτων παραγωγής». τόµ.
Β, σ. 795, 796.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ιαµατικά
Λουτρά και τουριστική πολιτική για την Καρδίτσα». τόµ. Ζ,
σ. 4795, 4796.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4796.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5503.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας.
τόµ. ΙΑ, σ. 7482, 7483.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιοποίηση
και αναβάθµιση των παιδικών κατασκηνώσεων Δρακότρυπας και Καστανιάς του Νοµού Καρδίτσας». τόµ. ΙΣΤ, σ.
695, 696.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8496.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8860.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9843.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10030.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 735.
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις µειοψηφίες που δρουν ανεξέλεγκτα εντός των
Πανεπιστηµίων. τόµ. Β, σ. 1154, 1155, 1156.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1155,
τόµ. Η, σ. 5321, τόµ. ΙΓ, σ. 9097, 9109.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1749.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2133, 2134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διάβρωση αιγιαλού και επιπτώσεις σε παράκτιες περιοχές του νοµού Αχαΐας». τόµ. Ι, σ. 6857, 6858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7354.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9109, 9110.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
στον καταυλισµό Ροµά της Πάτρας». τόµ. ΙΓ, σ. 9328,
9329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9888, 9889.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) µε
θέµα: "Συνεχίζει η Υπουργός την αδικία µε το τέλος επιτηδεύµατος στα µικρά χωριά" και β) σχετικά µε την επιβολή
τέλους επιτηδεύµατος σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Α, σ. 604, 605, 606.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 609-611, 650,
685.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 656,
τόµ. Δ, σ. 2198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2211, 2212,
2213, 2214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3123.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ποιους στόχους έχει πιάσει η χώρα µας στη µάχη για την κλιµατική αλλαγή;" τόµ. Ζ, σ. 5018, 5019.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5611, 5612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5699, 5700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδιαφάνεια
στις τοποθετήσεις προϊσταµένων στο ΣΔΟΕ». τόµ. Ι, σ.
6690.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς παιδίατρο εδώ και δυόµισι µήνες το Κέντρο Υγείας Αίγινας Ελλείψεις και σε Οφθαλµίατρο και ΩΡΛ». τόµ. ΙΒ, σ. 8288,
8289, 8290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8528-8530.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9057.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9057, 9058.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9058.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 77-79.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της φονικής
πυρκαγιάς στο Μάτι. τόµ. ΙΕ, σ. 87.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντιπυρική
προετοιµασία της χώρας εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου». τόµ. ΙΓ, σ. 9327, 9328.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιλεκτική εφαρµογή του νόµου για τα πειραµατικά σχολεία-Σύνδεση
Ραλλείων Πειραµατικών Δηµοτικών Σχολείων µε το Ζάννειο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πειραιά». τόµ. ΙΔ, σ. 9493,
9494.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη αντιµετώπισης του φαινοµένου του bulling». τόµ. ΙΕ, σ. 87, 88.
ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής, για
τη Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2207, 2211.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2717,
τόµ. Ε, σ. 3480, 3500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2722, 2723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3096, 3097.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3480-3482, 3491, 3500, 3531, 3535, 3536.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3535.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιλογή
στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία FORTHNET - κίνδυνος περιορισµού και νόθευσης του ανταγωνισµού». τόµ. Ζ,
σ. 4544, 4545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6133, 6183, 6184.

Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6183.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8846.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9842.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 306.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 306, 307, 324.
ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3023-3025.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων και
παραµένει Ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. Ι, σ. 7068.
Επιστολή του του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κ.
Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία δηλώνει δηλώνει ότι ο ανεξάρτητος
Βουλευτής Λάρισας, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο
16 παράγραφος 1 και 5 του Κανονισµού της Βουλής, προσχωρεί και εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της
Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΔ, σ. 9747.
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
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οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 864-866, 891, 892,
914, 920.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 914,
920, 1152, 1153, τόµ. Γ, σ. 1318, τόµ. Δ, σ. 2449, 2450,
τόµ. ΣΤ, σ. 3790, τόµ. Η, σ. 5564, τόµ. Θ, σ. 6442, τόµ. Ι,
σ. 6710, 6711, 6712, 6716, τόµ. ΙΒ, σ. 8075, 8540, τόµ.
ΙΓ, σ. 9107, 9108, 9295, 9296, 9297, τόµ. ΙΔ, σ. 9572,
τόµ. ΙΕ, σ. 201, τόµ. ΙΣΤ, σ. 845, 879.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μετεγγραφές
Πολυτέκνων». τόµ. Β, σ. 1152, 1153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2113.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2408, 2449, 2450.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2689.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Ε, σ. 2785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3768.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4442.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5312, 5313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5484-5486, 5551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της

Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6441, 6442.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6710, 6711, 6712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7323, 7324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήρι-
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ξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8462-8464.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9107, 9108,
9109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9440.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9511.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9571,
9572.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
Δήµου Αχαρνών». τόµ. ΙΣΤ, σ. 705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9991.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 112.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 112.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 171, 199.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
848, 852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 877.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να επαναπροσληφθούν οι αυθαίρετα απολυµένες σχολικές καθαρίστριες στον Δήµο Ζίτσας του Νοµού Ιωαννίνων». τόµ. Β,
σ. 777.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 777,
τόµ. ΣΤ, σ. 3845, 3955, τόµ. Ζ, σ. 4813, τόµ. Θ, σ. 6064,
6171, 6290, τόµ. Ι, σ. 6718, 7022, 7023, τόµ. ΙΑ, σ. 7444,
7475, τόµ. ΙΓ, σ. 9325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναγνώριση
του επαγγέλµατος των πυροσβεστών ως βαρύ-ανθυγιεινό
και επικίνδυνο και λήψη µέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των συµβάντων». τόµ. Β, σ. 982, 983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την
εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης
Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής".
τόµ. Β, σ. 987, 988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεων
των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου. τόµ. Β, σ. 1270,
1271, 1272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
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την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1968-1970, 1995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2062, 2122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να διασφαλιστούν οι όροι για να συνεχίσουν να καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις στο σύνολο των εργαζοµένων της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς καµία µείωση». τόµ. Δ, σ. 2163,
2164, 2165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3055.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3875, 3876, 3877.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να σταµατήσει η τροµοκρατία και οι διώξεις των εργαζοµένων στα σούπερ µάρκετ "ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ", να διασφαλιστεί το δικαίωµά
τους στη δουλειά και να καταβληθούν τα δεδουλευµένα
τους» τόµ. Ζ, σ. 4345, 4347.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Εργαζόµενοι της Ένωσης-Αγροτικός
Συνεταιρισµός Τρικάλων (ΕΑΣΤ)". τόµ. Ζ, σ. 4813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε απόγνωση
χιλιάδες εποχικοί εργαζόµενοι στη Ρόδο, χωρίς επίδοµα ανεργίας». τόµ. Ζ, σ. 4815, 4816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6139-6141, 6178, 6290.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χειροτέρευση
των όρων απόδοσης της ασφάλισης του ΕΦΚΑ προς τους
ασφαλισµένους». τόµ. Θ, σ. 6390, 6391, 6392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
του άρθρου 12 του ν.4387/2016 και των τροποποιήσεων
του νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων"». τόµ. Θ, σ. 6395, 6396.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Ά-

µυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6713, 6718, 6719.
Αναφορά του στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι, σ.
6718, 6719.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς
προσωπικό διάφορες κρίσιµες και νευραλγικές υπηρεσίες
του Δήµου Ικαρίας». τόµ. Ι, σ. 7012, 7014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απλήρωτοι
εργαζόµενοι στην εταιρεία παραγωγής κτηνιατρικών φαρµάκων "PROVET"». τόµ. Ι, σ. 7020, 7021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7448-7450, 7472,
7473, 7474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
τρίτεκνων δανειοληπτών του ΟΕΚ». τόµ. ΙΑ, σ. 7480, 7481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7561, 7562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απολύσειςσυνδικαλιστικές διώξεις στις εταιρείες "ΑΝΑΜΕΤΤ" και
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"ΒΙΑΝΑΤ" του Οµίλου Στασινόπουλου». τόµ. ΙΒ, σ. 8071,
8072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ακύρωση της
Υπουργικής Απόφασης για µετεγκατάσταση του Αµαξοστασίου του Ελληνικού µε διασφάλιση και αναδιοργάνωση των
εγκαταστάσεων για τη στήριξη του αναγκαίου συγκοινωνιακού έργου στο Λεκανοπέδιο». τόµ. ΙΒ, σ. 8451.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8629, 8646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8789, 8790.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών
και αντιµετώπισης των συνεπειών τους ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου». τόµ. ΙΓ, σ. 9325, 9326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παρεµπόδιση συνδικαλιστικής δράσης στο ξενοδοχείο "IKOS" στην
Κέρκυρα και παράνοµη κατακράτηση συνδικαλιστικών στελεχών στο χώρο του ξενοδοχείου από την εργοδοσία». τόµ.
ΙΔ, σ. 9485, 9486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «µετατροπή των συµβάσεων των 23 υδρονοµέων εργαζοµένων της
ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε αορίστου χρόνου και την ένταξή τους στον
κανονισµό προσωπικού και τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)». τόµ. ΙΔ, σ. 9652, 9653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9731-9733, 9745, 9763, 9785, 9791,
9802.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 1) "Κύρωση των
τροποποιήσεων της Σύµβασης για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε
µε το ν. 2540/1997 (Α’ 249)" και 2) "Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που
κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988 (Α’ 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος". τόµ. ΙΕ, σ.
462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 728.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Λογαριασµός
Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
(ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ. Α, σ. 502, 503.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 502,
τόµ. Ε, σ. 3513, τόµ. ΣΤ, σ. 4295.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
655.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1196, 1197.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1747.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2086, 2087.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3230.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3512, 3513.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4286, 4292, 4296.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"». τόµ. Ζ, σ. 5056, 5057.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5621, 5630, 5631, 5633.
Αναφορά της στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6460.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7467.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8334.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9099, 9100.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9435.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9799.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 417.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 459.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2185.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2185, 2189.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2186,
2187, τόµ. ΣΤ, σ. 3589, 3638, 3830, τόµ. Ζ, σ. 4809, τόµ.
Θ, σ. 6141, τόµ. ΙΑ, σ. 7789, τόµ. ΙΒ, σ. 8125, 8252, τόµ.
ΙΓ, σ. 9017, 9018, 9139, 9412, τόµ. ΙΔ, σ. 9941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Να καταβάλλονται κανονικά οι αµοιβές του επικουρικού προσωπικού
του ΕΣΥ". τόµ. Δ, σ. 2669, 2670.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µοριοδότηση µελών µονογονεϊκών οικογενειών στις διαδικασίες
πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ και στις προκηρύξεις του ν.
2643/1998. τόµ. Ε, σ. 2976, 2977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3173.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3350.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εκατόν είκοσι δόσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΣΤ, σ. 3589, 3590.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3638, 3639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκλείονται
από τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων τέσσερις µεγάλες κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών». τόµ.
ΣΤ, σ. 3830, 3831, 3832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας, ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη». τόµ. Ζ, σ. 4341,
4342, 4343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θα ασχοληθείτε επιτέλους µε το πρόβληµα των χιλιάδων συµπολιτών
µας που δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών;» τόµ. Ζ, σ.
4420, 4421, 4422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χρεώνουν επιπλέον εισφορές σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας- Να προχωρήσει άµεσα ο συµψηφισµός τους». τόµ. Ζ, σ. 4808, 4809.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
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για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5347, 5355.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τεράστιες ζηµιές στην Κρήτη σε φυτικό κεφάλαιο, δηµόσιες - δηµοτικές
και ιδιωτικές υποδοµές κ.λ.π. - Άµεση αποζηµίωση των παραγωγών και στήριξη των πληγέντων - Κατάσταση έκτακτης
ανάγκης». τόµ. Η, σ. 5412, 5413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στήριξη πληγέντων παραγωγών σε Βιάννο, Ιεράπετρα και Σητεία κ.λπ.».
τόµ. Η, σ. 5768, 5769.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης και τον προγραµµατισµό της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6159.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6867.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η δηµιουργία τριών νέων σταθµών διοδίων στον Οδικό άξονα
Προµαχώνας - Σέρρες - Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική για τον νοµό Σερρών». τόµ. ΙΑ, σ. 7782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα και
δράσεις για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας-ξηρασίας».
τόµ. ΙΑ, σ. 7789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να προχωρήσει άµεσα η χρηµατοδότηση για την εκτροπή του Πλατύ ποταµού για την ενίσχυση Φράγµατος Φανερωµένης». τόµ.
ΙΑ, σ. 7790, 7791, 7792.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86

του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7802, 7806, 7807, 7812.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7802, 7807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8125.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να διενεργηθεί άµεσα ο σχετικός διαγωνισµός και να προχωρήσει επιτέλους η κατασκευή του κόµβου Αγ. Πελαγίας». τόµ. ΙΒ, σ.
8225, 8226.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Να µπει "φρένο" στην ανεξέλεγκτη άνοδο των τιµών καυσίµων που επιβαρύνει την οικονοµία".
τόµ. ΙΒ, σ. 8252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8837.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9011, 9135, 9143.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9161,
9190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Να εγκριθεί η
απόφαση του Πανεπιστηµίου Κρήτης για ίδρυση Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού". τόµ. ΙΓ, σ. 9342.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9411, 9412,
9434.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας». τόµ. ΙΔ, σ. 9550, 9551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9796, 9797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9891.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 733, 734.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 408,
τόµ. Β, σ. 822, τόµ. Δ, σ. 2352, 2359, τόµ. Ι, σ. 6704,
6705, τόµ. ΙΑ, σ. 7633, 7866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σιγή ιχθύος
για την επιλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Λιµένων Νοµού
Ευβοίας»». τόµ. Β, σ. 822, 823, 824.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". τόµ. Γ, σ. 1317.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδι-

κή Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2352,
2356, 2357, 2366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3196, 3197.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3197.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’
αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4391.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6705.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 7631, 7633.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8989.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9038.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9992.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 944.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3183, 3184, 3185.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3184,
τόµ. Η, σ. 5777, 5789, τόµ. Θ, σ. 6175, 6433, τόµ. ΙΒ, σ.
8455, 8476.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5501.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5720, 5721,
5725, 5726.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5779, 5782, 5789, 5800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6438, 6439, 6440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για

την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7579.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8475, 8476, 8480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8805.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9074, 9075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9770, 9771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9896.
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3053.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5476-5478, 5492,
5517, 5536, 5545, 5553, 5555, 5558.
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Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5555,
5563, 5564, 5565, τόµ. Ι, σ. 6695.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6234.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη
η βία και η ανοµία στα τριτοβάθµια ιδρύµατα». τόµ. Ι, σ.
6695, 6696, 6697.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7325.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8469, 8483, 8484.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8483, 8484.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9206.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στον αέρα το
έργο της Επιτροπής για τη µελέτη των οικονοµικών της εκπαίδευσης». τόµ. ΙΔ, σ. 9494, 9495, 9496.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10018.
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Εκλογή της στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής, για τη
Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1959-1961, 2007.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2161,
τόµ. Ζ, σ. 4428, τόµ. Θ, σ. 6400, 6424, 6456, 6463, 6464,
6465, 6468, τόµ. Ι, σ. 6665, 6860, τόµ. ΙΕ, σ. 295, 296,
317, 320, 323.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κίνδυνος υπολειτουργίας Μουσείου και Αρχαιολογικού τόπου Δελφών». τόµ. Δ, σ. 2466, 2467, 2468.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3132, 3133.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Νέα εισιτήρια

µετακίνησης µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Athena
Ticket ταλαιπωρία δικαιούχων µειωµένου εισιτηρίου». τόµ.
Ζ, σ. 4427, 4428, 4429, 4430.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6400, 6401, 6405, 6406, 6407, 6423,
6424, 6425, 6427, 6464, 6465, 6467, 6468.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: α) "Φυλακές Νικηφόρου Δράµας και Στελέχωσή τους:
Ψέµα στο Ψέµα;" και β) Ίδρυση τµήµατος µεταγωγών και
δικαστηρίων Δράµας και στελέχωσή του µε το αναγκαίο
προσωπικό. Στελέχωση µε το αναγκαίο προσωπικό του καταστήµατος κράτησης Δράµας". τόµ. Ι, σ. 6665, 6667,
6668, 6669.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6863-6865.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6979.
Οµιλία της στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7753.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ύποπτες
«καινοτοµίες» του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». τόµ. ΙΒ, σ. 8232, 8234, 8235.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8534, 8535.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9022.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απονοµή χάριτος σε ποινικούς κατάδικους, προκειµένου να διοριστούν
ή να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος». τόµ. ΙΔ, σ.
9548, 9549, 9550.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9908, 9909.
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Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 79.
Αναφορά της στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 270.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 270, 271, 272,
291, 296, 310, 323, 327.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2441, 2442.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2442,
τόµ. Θ, σ. 6429, τόµ. ΙΔ, σ. 9485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3081.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3699.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οξυµµένα
παραµένουν τα προβλήµατα στο Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) - Συνεχής αποµείωση
των δηµοσίων εσόδων εξαιτίας της διοικητικής ανεπάρκειας και έλλειψης πολιτικής βούλησης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ)». τόµ. Ζ, σ. 4728, 4730.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5963, 5964,
5982.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6224.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6429.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα « Έξαρση εγκληµατικότητας στην Αθήνα». τόµ. Ι, σ. 6815.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε κίνδυνο η
οµαλή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων». τόµ. Ι, σ.
6824.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7345.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7459.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήρι-

ξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8531.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8531.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9045.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη
παραβατικότητα στον περιβάλλοντα χώρο των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή
του Πεδίου του Άρεως». τόµ. ΙΔ, σ. 9482, 9483.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε απόγνωση
οι κάτοικοι των Εξαρχείων». τόµ. ΙΔ, σ. 9483, 9484, 9485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9879.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής, για
τη Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 544.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1194-1196, 1216, 1218.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1218,
τόµ. Γ, σ. 1875, τόµ. Δ, σ. 2212, τόµ. Ζ, σ. 4736, 4743,
4752, τόµ. Θ, σ. 6141, 6155, 6178, 6183, τόµ. ΙΑ, σ. 7351,
7352, 7457, τόµ. ΙΒ, σ. 8120, 8175, τόµ. ΙΓ, σ. 9440, τόµ.
ΙΔ, σ. 9519, 9522, τόµ. ΙΕ, σ. 126, 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1874, 1911, 1912.
Αναφορά του στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ, σ. 1911.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2033.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπα-

246
νών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2205, 2206,
2207, 2212.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2675.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2720, 2723, 2728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3150, 3151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4736,
4744, 4745, 4752.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4744, 4745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 54455447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5720, 5721,
5723, 5724.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 6011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6011, 6012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Με-

ταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6141, 6147, 6151, 6178, 6181-6183.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης και τον προγραµµατισµό της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6151, 6155, 6156,
6188.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6178, 6181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6640, 6641.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6875-6877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7348, 7349, 7351, 7352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8174, 8175.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9080, 9086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9446, 9447,
9448.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9504, 9506, 9507, 9521, 9522, 9523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
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λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9937, 9938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 208.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 315, 316, 317.
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 835,
τόµ. Η, σ. 5243, 5276, τόµ. ΙΓ, σ. 9161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 842, 854, 871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3204, 3205.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8870.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9160,
9161.
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ - ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 331, 337.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 617.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την

οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1887.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1980.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’, 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε, σ. 3001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3163, 3170, 3171.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3285.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3646, 3649, 3656.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3859, 3860, 3955.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4305, 4311.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4391,
τόµ. ΙΒ, σ. 8263, 8264, τόµ. ΙΔ, σ. 9520, 9875, 9887, τόµ.
ΙΔ, σ. 10204.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5287.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
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3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5856.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6443.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7351, 7352, 7357.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα
για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7401.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8834.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9067, 9069.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9187.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9511, 9522, 9523.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση

- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9875, 9901, 9903.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10019.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’
(ΦΕΚ 51 Α’ / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’ / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ’ Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α’ /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ, σ. 10195, 10203, 10204.
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3056.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4588.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα βελτίωσης του προγράµµατος δακοκτονίας στην Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων». τόµ. Η, σ. 5671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επαπειλούµενη κοινωνική έκρηξη στο Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου
Δράµας». τόµ. Θ, σ. 6042, 6043.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη εκσυγχρονισµού νοµοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό
υλικό». τόµ. Θ, σ. 6044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7175.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ, σ. 7413.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΤΟΕΒ - Μάτι Τυρνάβου - Αµπελώνα στο Νοµό Λάρισας». τόµ. ΙΑ, σ.
7785, 7786.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδιάθετες
ποσότητες πατάτας στις κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς Νοµού Σερρών». τόµ. ΙΑ, σ. 7787, 7788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα και
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δράσεις για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας-ξηρασίας».
τόµ. ΙΑ, σ. 7789, 7790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να προχωρήσει άµεσα η χρηµατοδότηση για την εκτροπή του Πλατύ ποταµού για την ενίσχυση Φράγµατος Φανερωµένης». τόµ.
ΙΑ, σ. 7791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συνεχίζουν
να παραµένουν απλήρωτοι οι τευτλοπαραγωγοί». τόµ. ΙΒ, σ.
8067, 8068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οφειλές ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και κίνδυνος καταστροφής των καλλιεργειών των αγροτών λόγω έλλειψης άρδευσης». τόµ. ΙΒ, σ.
8069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ενίσχυση καπνοκαλλιεργητών της Θράκης». τόµ. ΙΒ, σ. 8222, 8223.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντιµετώπιση
προβληµάτων λειτουργίας ΤΟΕΒ». τόµ. ΙΓ, σ. 9321, 9322.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Λήψη όλων
των αναγκαίων µέτρων για την προστασία από τον δάκο της
ελαιοπαραγωγής στη Λέσβο». τόµ. ΙΓ, σ. 9323.
ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3179, 3180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7552.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9071,
9197, 9198.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9072.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9072, 9079,
9080, 9197.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. ΙΕ, σ. 460.
ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΛΥΔΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η προοπτική
αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου του Ερνέστο Τσίλλερ
και η επαναλειτουργία των κινηµατογράφων «Αττικόν» και
«Απόλλων»». τόµ. Β, σ. 790, 791.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2466,
τόµ. Θ, σ. 5974, 6429, τόµ. ΙΒ, σ. 8234, 8235.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κίνδυνος υπολειτουργίας Μουσείου και Αρχαιολογικού τόπου Δελφών». τόµ. Δ, σ. 2467, 2468.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η επένδυση
στο Ελληνικό κινδυνεύει να ακυρωθεί: 75.000 νέες θέσεις
εργασίας και 8,2 δις ευρώ θα πάνε χαµένα, εξαιτίας των τεχνασµάτων της Κυβέρνησης». τόµ. Δ, σ. 2469, 2470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3157, 3158.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3868.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έγκριση
προτάσεων, πορεία χρηµατοδοτήσεων, χρονοδιάγραµµα
εργασιών για τα νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και
ανάδειξης πολιτισµικών µνηµείων στο νοµό Σάµου. Σχεδιασµός βιώσιµης αξιοποίησης». τόµ. Ζ, σ. 4415, 4416.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4433.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)». τόµ. Ζ, σ. 4724,
4725.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να διασφαλιστούν τα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών και τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων της ΑΕΠΙ». τόµ. Ζ,
σ. 4726, 4727.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συµβασιούχοι Πωλητές του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων». τόµ. Ζ,
σ. 4728.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οξυµµένα
παραµένουν τα προβλήµατα στο Ταµείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) - Συνεχής αποµείωση
των δηµοσίων εσόδων εξαιτίας της διοικητικής ανεπάρκειας και έλλειψης πολιτικής βούλησης του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠΠΟΑ)». τόµ. Ζ, σ. 4729, 4730.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διάσωση του
ιστορικού Κοιµητηρίου του Αγίου Γεωργίου Ερµούπολης
Σύρου». τόµ. Η, σ. 5067, 5068.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η πολιτιστική
πολιτική του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για
την ενίσχυση, ανάπτυξη και υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισµού στην ελληνική περιφέρεια και το µέλλον του θεάτρου στην περιφέρεια». τόµ. Η, σ. 5068, 5069, 5070.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5971-5973,
5984, 5985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6425, 6426, 6427, 6429, 6433.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σοβαρές καταγγελίες των εργαζοµένων του Εθνικού Θεάτρου». τόµ. Ι,
σ. 6822, 6823.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε κίνδυνο η
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οµαλή λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων». τόµ. Ι, σ.
6824, 6825.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας». τόµ. Ι, σ. 7017, 7018.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τι µέλλει γενέσθαι µε το Θεατρικό Μουσείο;» τόµ. Ι, σ. 7019, 7020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7546.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ανάγκες
φύλαξης και καθαριότητας µουσείων και αρχαιολογικών
χώρων. τόµ. ΙΒ, σ. 8231, 8232.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ύποπτες
«καινοτοµίες» του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». τόµ. ΙΒ, σ. 8233, 8234, 8235.
Συλλυπητήρια αναφορά της στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 107.
Παραίτησή της από τη θέση της Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δηµοτική αγορά Χαλκίδας». τόµ. ΙΔ, σ. 9476, 9477.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «κατάσταση των εργαζοµένων στην ΑΕΠΙ και τα δικαιώµατα των
δηµιουργών δικαιούχων µελών της». τόµ. ΙΔ, σ. 9477,
9478.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κίνδυνος απένταξης από το ΕΣΠΑ/ΣΕΣ 2014-2020 των έργων της Αµφίπολης, λόγω κωλυσιεργίας του Υπουργείου Πολιτισµού».
τόµ. ΙΕ, σ. 107, 108.
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: " Άµεση αποκατάσταση των ζηµιών στις λιµενικές εγκαταστάσεις για την
κρουαζιέρα στην Κω". τόµ. Γ, σ. 1858, 1859.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2077.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2186,
2187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3078, 3079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3513, 3514, 3515.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θερα-

πείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3696.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6235.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9189,
9190.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναβάθµιση
της τουριστικής εκπαίδευσης». τόµ. ΙΓ, σ. 9366, 9367.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3140, 3141.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5496, 5500, 5501.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8480, 8483.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8483.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10008.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
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τόµ. Α, σ. 326, 333, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 352,
367, 368, 375, 389, 397, 403, 421, 422, 428, 429.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 326,
337, 427, τόµ. Β, σ. 1303, 1305, τόµ. Γ, σ. 1893, 1894,
1895, τόµ. ΣΤ, σ. 3599, 3600, 3601, 3608, 3609, 3610,
3611, 3615, 3618, 3627, 3885, τόµ. Η, σ. 5715, τόµ. Θ, σ.
6438, τόµ. Ι, σ. 6667, 6669, τόµ. ΙΒ, σ. 8264, 8265, 8266,
8269, 8070, 8278, τόµ. ΙΔ, σ. 9549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη άµεσης νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τον περιορισµό της ευθύνης των κληρονόµων στις κατάχρεες κληρονοµιές». τόµ.
Α, σ. 601, 602, 603.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 603, τόµ.
Γ, σ. 1895, 1896, τόµ. ΣΤ, σ. 3887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Λειτουργία
του γενικού καταστήµατος κράτησης Νικηφόρου Δράµας».
τόµ. Β, σ. 1303, 1304, 1305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1887, 1889, 1890, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896.
Αναφορά του στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ, σ. 1893, 1894, 1895, 1896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3291-3293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3604, 3606, 3607,
3608, 3610, 3611, 3613, 3617, 3618, 3619, 3620, 3623,
3627, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651,
3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3662, 3663, 3664, 3670,
3671, 3673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3876, 3877, 3885, 3886, 3887,
3920, 3970, 3984, 3985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Νοµική βοήθεια στις υποθέσεις του ν. 3869/2010 και του ν.
4469/2017». τόµ. Ζ, σ. 5026, 5027.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστη-

ριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5289, 5298, 5304,
5327, 5328, 5329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5712, 5714,
5715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θάνατος
26χρονου κρατουµένου µέσα στις φυλακές Λάρισας». τόµ.
Η, σ. 5750, 5751.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5912.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6399, 6400, 6401, 6419, 6421, 6422,
6431, 6432, 6439, 6440, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449,
6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6463, 6467, 6468.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: α) "Φυλακές Νικηφόρου Δράµας και Στελέχωσή τους:
Ψέµα στο Ψέµα;" και β) Ίδρυση τµήµατος µεταγωγών και
δικαστηρίων Δράµας και στελέχωσή του µε το αναγκαίο
προσωπικό. Στελέχωση µε το αναγκαίο προσωπικό του καταστήµατος κράτησης Δράµας". τόµ. Ι, σ. 6666, 6667,
6668, 6669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η αυτοάµυνα
ύστερα από επίθεση µέσα στο σπίτι». τόµ. Ι, σ. 7167, 7168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δύο µέτρα
και δύο σταθµά;» τόµ. Ι, σ. 7289, 7290.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αρχή Συνεπιµέλειας Τέκνων - Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή
για την αναµόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου». τόµ. Ι,
σ. 7291, 7292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της αντεγκληµατικής
πολιτικής ύστερα από τα πρόσφατα πολλαπλά φαινόµενα
βίαιων εγκληµάτων σε κατοικίες και την άρση του άδικου
χαρακτήρα των πράξεων αντίδρασης των θυµάτων». τόµ. Ι,
σ. 7293, 7294.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7803, 7804.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7803, 7804, 7864, 7867-7869.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8262, 8264, 8266-8268, 8269, 8278, 8280, 8281, 8282.

Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8763, 8768, 8844.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9112, 9117.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απονοµή χάριτος σε ποινικούς κατάδικους, προκειµένου να διοριστούν
ή να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος». τόµ. ΙΔ, σ.
9548, 9549, 9550.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10036.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη
-τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη
και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ, σ. 2477.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα Λάππα και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα
τριών εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ.
Κουρουµπλή Παναγιώτη, Τζάκρη Θεοδώρας, Παραστατίδη
Θεοδώρου, Μπόλαρη Μάρκου, Μητσοτάκη Κυριάκου,
Μπακογιάννη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαραλάµπους, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κασαπίδη Γεωργίου, Κικίλια Βασιλείου, Μηταράκη Παναγιώτη, Βούλτεψη
Σοφίας, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Αδώνιδος, Μειµαράκη
Ευαγγέλου-Βασιλείου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Γιακουµάτου Γερασίµου, Καραµανλή Άννας, Σαλµά Μάριου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Ανδριανού Ιωάννη, Στύλιου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή, Μαρτίνου Γεωργίας, Βλάχου
Γεωργίου, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου,
Σταϊκούρα Χρήστου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κεδίκογλου Συµεών, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου,
Βεσυρόπουλου Απόστολου, Αυγενάκη Ελευθερίου, Καραµανλή Κωνσταντίνου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Καλαφάτη
Σταύρου, Ράπτη Ελένης, Καράογλου Θεοδώρου, Αναστασιάδη Σάββα, Τασούλα Κωνσταντίνου, Ασηµακοπούλου
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Άννας - Μισέλ, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Αντωνίου Μαρίας, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου,
Γεωργαντά Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Βρούτση Ιωάννη, Δαβάκη Αθανασίου, Χαρακόπουλου Μάξιµου, Κέλλα Χρήστου, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Σαµαρά Αντωνίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Καρασµάνη Γεωργίου, Κουκοδήµου
Κωνσταντίνου, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Τραγάκη Ιωάννη, Αραµπατζή Φωτεινής, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Τζαβάρα Κωνσταντίνου, Κακλαµάνη Νικήτα, Βαγιωνά Γεωργίου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Λοβέρδου Ανδρέα,
Μανιάτη Ιωάννη, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Κρεµαστινού Δηµητρίου,
Κουτσούκου Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κεφαλίδου Χαρούλας (Χαράς), Κεγκέρογλου
Βασιλείου, Αρβανιτίδη Γεωργίου, Τζελέπη Μιχαήλ, Λυκούδη Σπυρίδωνος, Ψαριανού Γρηγορίου, Νικολόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Ε, σ. 2787.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3369.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4021.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5312.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση
γκριζάρει το Ιόνιο. Κίνδυνοι στη νέα συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες µε την Αλβανία». τόµ. Η, σ. 5672, 5673,
5674.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6073.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6202.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6961.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1)
Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε
µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014),
β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008
και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ)
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7886.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ. κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8078.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9070,
9071.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9208,
9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10034.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. Η, σ. 5689.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9297, 9300,
9301, 9302.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9301,
9302.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 170, 171, 172, 197, 203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ)", τόµ. ΙΕ, σ. 262, 263, 264.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. τόµ. ΙΕ, σ.
263.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Άµυνας. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 859, 860, 861, 911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". τόµ. Γ, σ. 1317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2176, 2177,
2185, 2229.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3105.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5420,
τόµ. ΙΓ, σ. 9301, 9302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5424,
5452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6619, 6620, 6648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι-

κής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9298, 9302.
Επιστολή του µε την οποία γνωστοποιεί εγγράφως την τοποθέτηση του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή - Αυγή στη σηµερινή ψηφοφορία για το σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά
µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των
Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και
άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9400, 9401,
9453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 196, 197.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9564,
9565.
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επαναλειτουργία και ανασύσταση Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού». τόµ. ΙΒ, σ. 8227, 8228.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8227.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής, για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2028.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3159.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θερα-
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πείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 514.
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 410.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3929,
τόµ. Θ, σ. 6069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3937.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7369.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159

παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8796.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9915.
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 393, 395.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 424.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 425,
τόµ. Δ, σ. 2401, 2439, 2447, 2672, 2674, 2684, 2691,
2692, τόµ. Η, σ. 5276, 5305, τόµ. ΙΓ, σ. 8767, 9136, 9296,
9297, τόµ. ΙΔ, σ. 9855, 9908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 885, 887.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2351.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το θέµα του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντι-
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νών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 2394, 2403.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2401, 2403, 2431,
2440, 2445, 2446, 2447, 2452.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2672, 2673, 2674,
2675, 2692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3105.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3692.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6225.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8878, 8879.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 8997,
8998, 9003.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευ-

τικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9112, 9134,
9136, 9138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9906, 9907.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2708.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3309-3311.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ενίσχυση της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού στον τουριστικό τοµέα». τόµ. Ζ, σ. 4379, 4380.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ιαµατικά
Λουτρά και τουριστική πολιτική για την Καρδίτσα». τόµ. Ζ,
σ. 4795, 4796.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4796.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από
τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5401.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, ε-
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πί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5909.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Το Υπουργείο
Τουρισµού "καταλύει" επί της ουσίας τον ΕΟΤ». τόµ. Θ, σ.
6091, 6092, 6093.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6422, 6423, 6424.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1)
Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε
µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014),
β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008
και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ)
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7887.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9043.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναβάθµιση
της τουριστικής εκπαίδευσης». τόµ. ΙΓ, σ. 9366, 9367.

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 5, 8, 35, τόµ. Θ, σ. 5884, 5885, τόµ. ΙΑ, σ. 7777,
7782, 7785, 7786, 7787, 7789, 7790, τόµ. ΙΓ, σ. 8913,
8927, 8985, τόµ. ΙΔ, σ. 9758, 9761, 9864, 9869, 9875,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 701, 710, 854, 855, 857, 859, 869, 871.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 456.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3680.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5890.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8470.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 440.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η εξέλιξη της
υπόθεσης του ακινητοποιηµένου πλοίου στο λιµάνι της Παλαιοχώρας Χανίων». τόµ. Β, σ. 821, 822.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σιγή ιχθύος
για την επιλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου της Ανώνυµης Εταιρείας «Οργανισµός Λιµένων Νοµού
Ευβοίας»». τόµ. Β, σ. 822, 823, 824.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 822,
τόµ. Δ, σ. 2199, 2200, 2201, τόµ. ΙΓ, σ. 9430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2173, 2174,
2177, 2186, 2193, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200,
2201, 2203, 2208, 2213, 2214, 2225, 2226, 2229, 2232,
2233, 2233, 2234.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3092, 3093, 3094.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απόδοση παραλιακού µετώπου Ελευσίνας στους πολίτες της πόλης».
τόµ. Ζ, σ. 4788, 4789, 4790.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5332, 5333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ

του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5421,
5423, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ακτοπλοϊκή
αποµόνωση των κατοίκων του Αγαθονησίου στη µέση του
χειµώνα». τόµ. Η, σ. 5467, 5468.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δεκάδες παροπλισµένα πλοία και ναυάγια στην περιοχή Λιµένος Ελευσίνος». τόµ. Η, σ. 5468, 5469.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προδιαγραφές ρυµουλκών που αξιώνουν τα ΕΛΠΕ προκειµένου να αποδεχθούν την προσφορά των υπηρεσιών τους στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στην Πάχη, την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο». τόµ. Η, σ. 5747, 5748.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5856-5858,
5859.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6074.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6624, 6635, 6636,
6637, 6638, 6639, 6640, 6641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατασκευές
εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένων». τόµ. Ι, σ. 7261, 7262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη ανακατασκευής του κρηπιδώµατος του Λιµένα Πόρου
Τροιζηνίας». τόµ. Ι, σ. 7263, 7264.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7750.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8916.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιω-
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µατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9069, 9070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δροµολογιακή σύνδεση της Λήµνου και του Αγίου Ευστρατίου». τόµ. ΙΓ,
σ. 9339.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιοποίηση
Χρηµατοδοτήσεων από Ταµείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την προµήθεια νέων σκαφών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την ενίσχυση της επιτήρησης των
θαλασσίων συνόρων, την αποτελεσµατική έρευνα και διάσωση και την καταπολέµηση του εγκλήµατος στη θάλασσα».
τόµ. ΙΓ, σ. 9340, 9341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9399, 9401,
9424, 9429, 9430, 9431-9433, 9439, 9440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9877, 9989.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5281-5284.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµό-

πουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7841-7843.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 39, 40, 51, 52.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 40, 52,
τόµ. Δ, σ. 2143, 2055, 2116, 2117, 2119, 2122, τόµ. Ε, σ.
3318, τόµ. Ζ, σ. 4436, 4452, 4467, 4468, 4810, 4811, τόµ.
Η, σ. 5240, 5241, τόµ. Θ, σ. 5994, τόµ. Ι, σ. 7015, 7194,
7195, τόµ. ΙΑ, σ. 7812, τόµ. ΙΒ, σ. 8223, τόµ. ΙΓ, σ. 8755,
8756, 8770, 9281, 9422, 10012, τόµ. ΙΣΤ, σ. 812, 813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δεν δίνει λύση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
την ένταξη των επιλαχόντων νέων αγροτών της Ηλείας στο
µέτρο 6.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ)». τόµ. Α, σ. 505, 506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Επανένταξη οφειλετών του Δηµοσίου στη ρύθµιση των εκατό δόσεων».
τόµ. Β, σ. 1308, 1309.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2058, 2059, 2060, 2122.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2130, 2131, 2140,
2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3012-3014, 3028, 3317, 3318.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4436-4438, 4452, 4464, 4467, 4468.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4553, 4554, 4590, 4591.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε νεκρό σηµείο, τρία χρόνια µετά, ο δρόµος "Πάτρα-Πύργος"». τόµ. Ζ,
σ. 4810, 4811, 4812.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5241, 5242.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5241, 5242, 5269,
5350, 5351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς πρόνοια για την προστασία της πρώτης κατοικίας η Εγκύκλιος
για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς από 1-5-2018».
τόµ. Η, σ. 5766, 5767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5994, 6013,
6015.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 6013.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η επιλογή
του πολιτικού υφιστάµενου του κ. Τσακαλώτου ως κριτή του
προϋπολογισµού του». τόµ. Θ, σ. 6375, 6376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στοιχεία από
την πορεία εφαρµογής του Ν. 4387/2016 (Νόµος Κατρούγκαλου)». τόµ. Ι, σ. 7014, 7015, 7016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7176-7178, 7195, 7196.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7841.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παρήλθε και
12η Μαρτίου, η τελευταία προθεσµία που έθεσε ο κ. Σπίρτζης για την εκκίνηση των διαδικασιών έναρξης του έργου
Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΒ, σ. 8223, 8224.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8261, 8262, 8268, 8269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8755, 8756, 8770,
8771, 8820.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9199.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οι υποθέσεις
φοροδιαφυγής που παραγράφησαν στη διαδροµή από
ΣΔΟΕ σε ΑΑΔΕ και οι κυβερνητικές ευθύνες για την απώλεια εσόδων». τόµ. ΙΓ, σ. 9281, 9282.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ορατός πλέον ο κίνδυνος να µείνει η Ηλεία εκτός του εθνικού δικτύου
των αυτοκινητοδρόµων µε βάση τις µεθοδεύσεις της Κυβέρνησης στον πολύπαθο δρόµο Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 812, 813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9429, 9430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 727.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 348.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1893,
1895, 1896.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 23722374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3308.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5494.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7577.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας

της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8010-8013, 8014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8814-8817.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9168.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 878-881.
Αναφορά του στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ, σ. 1896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1896-1898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2089-2091.
Αναφορά του στην κατάθεση εγγράφων. τόµ. Δ, σ. 2372.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3337-3340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3994-3997.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Α-
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λέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7577-7579.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7830-7832.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8630-8632.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9054.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτι-

κής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9054-9057.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9673-9676.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 37, 39, 40, 47, 48, 52, 53, 55, 96, 316, 361,
364, 501, 502, 511, 602, 603, τόµ. Β, σ. 656, 657, 659,
835, 836, 842, 854, 856, 864, 867, 1294, 1295, 1297,
1298, 1300, 1301, 1304, 1305, τόµ. Γ, σ. 1937, 1939,
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, τόµ. Δ, σ.
2161, 2163, 2165, 2167, 2170, 2341, 2343, 2344, 2346,
2733, 2734, τόµ. Ε, σ. 3027, 3183, 3184, 3185, 3186,
3187, 3191, 3194, 3195, 3196, 3197, 3282, 3284, 3285,
3286, 3287, 3293, 3313, 3314, τόµ. ΣΤ, σ. 3589, 3595,
3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3801, 3805, 3887,
3889, 3897, 3899, 3905, 3907, 3912, 3915, 3955, 3968,
3976, τόµ. Ζ, σ. 4378, 4383, 4544, 4548, 4550, 4551,
4552, 4554, τόµ. Η, σ. 5252, 5254, 5259, 5269, 5270,
5271, 5423, 5431, 5433, 5434, 5435, 5507, 5508, 5670,
5672, 5674, 5676, τόµ. Ι, σ. 6608, 6646, 6649, 6664,
6808, 6813, 6816, 6820, 6821, 6922, 6923, 6932, 7010,
7013, 7014, 7015, 7016, 7018, 7023, 7192, 7194, 7195,
7196, τόµ. ΙΑ, σ. 7377, 7381, 7388, 7389, 7390, 7482,
7486, 7989, τόµ. ΙΒ, σ. 8259, 8502, 8528, 8629, 8634,
8635, τόµ. ΙΓ, σ. 8813, 8817, 8821, 8823, 9102, 9103,
9105, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9294, 9295,
9296, 9297, 9298, 9300, 9301, 9302, 9303, 9365, 9369,
9370, 9372, τόµ. ΙΔ, σ. 9715, 9740, 9743, 9744, 9992,
9997, 9998, 10000, 10002, 10003, 10006, τόµ. ΙΕ, σ. 65,
72, 75, 76, 77, 103, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 261,
263, 265, 270, 273, 274, 275, 277, 278, 322, 324, 325,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 666, 668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Υπολειτουργία της Αστυνοµίας Ρόδου λόγω ακινητοποίησης των περιπολικών». τόµ. Β, σ. 778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς ΕΛΤΑ
η Πάτµος λόγω εξουθένωσης της µοναδικής υπαλλήλου».
τόµ. Β, σ. 819, 820.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καµία ορατή
εξέλιξη για τη δηµιουργία θεραπευτικού Ογκολογικού Τµήµατος στη Ρόδο». τόµ. Β, σ. 830, 831.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 830,
τόµ. Δ, σ. 2671, τόµ. Ι, σ. 6692, τόµ. ΙΕ, σ. 36, 421.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Στο "κόκκινο" παραµένει η ρύπανση από την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας». τόµ. Β, σ. 1300.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση µε
θέµα: "Λειτουργικά κενά στο Μουσικό Σχολείο Αγρινίου".
τόµ. Β, σ. 1311.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ηµιτελές ακόµα και µετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης το Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου". τόµ. Γ, σ. 1860.

263
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Πληµµελής η προετοιµασία των δοµών φιλοξενίας
για τη χειµερινή περίοδο». τόµ. Γ, σ. 1939.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Οι νόµοι δεν ισχύουν για τους δικαστές; Έχουν δικούς τους νόµους;» τόµ. Γ, σ. 1952.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Ανάγκη εύρεσης ισοδύναµων µέτρων
για τη διατήρηση του ΦΠΑ των νησιών και την κατάργηση
του τέλους διανυκτέρευσης". τόµ. Δ, σ. 2671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3160.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα ξενόγλωσσα σχολικά βιβλία που είναι επί
πληρωµή σε όλα τα δηµόσια λύκεια. τόµ. Ζ, σ. 4383.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Διοχετεύεται το 30% της κρατικής διαφήµισης στην
Περιφέρεια;» τόµ. Ζ, σ. 4549.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απώλειες αντί ωφέλειας από το τέλος διανυκτέρευσης και τον αυξηµένο ΦΠΑ στα νησιά». τόµ. Ζ, σ. 5061, 5062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τα όρια της
θαλάσσιας περιοχής των Ιµίων». τόµ. Η, σ. 5414.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα:
«Ακτοπλοϊκή αποµόνωση των κατοίκων του Αγαθονησίου
στη µέση του χειµώνα». τόµ. Η, σ. 5466, 5467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5492.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παύση εργασιών στο Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου». τόµ. Θ, σ. 6385.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην
ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6648.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μεταφορικό
ισοδύναµο και εξαίρεση της Καρπάθου». τόµ. Ι, σ. 6692,
6693.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Αστυνοµικοί στη φύλαξη VIP προσώπων». τόµ. Ι, σ.
6811.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε
θέµα: «Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ιστορικά κτίρια
στο κέντρο της Αθήνας». τόµ. Ι, σ. 7018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η αυτοάµυνα
ύστερα από επίθεση µέσα στο σπίτι». τόµ. Ι, σ. 7167, 7168.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της πολιτικής των hotspots». τόµ. ΙΑ, σ.
7513, 7515.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9066.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της
κοινοβουλευτικής του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84

του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
ΙΓ, σ. 9102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
λειτουργίας της ΕΛΑΣ στη Δωδεκάνησο, µέσα στην τουριστική περίοδο». τόµ. ΙΓ, σ. 9324.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Τουρισµός Υγείας και Ανάπτυξης". τόµ.
ΙΕ, σ. 36.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 73, 75, 76.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη φονική πυρκαγιά και
στα µέτρα που θα λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 113.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 113.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: "Κύρωση συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού
Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 314.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 315.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Ταλαιπωρία των επιβατών στο αεροδρόµιο "Διαγόρας" της Ρόδου". τόµ. ΙΕ, σ. 421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα µε την έναρξη της σχολικής
χρονιάς". τόµ. ΙΣΤ, σ. 840.
ΚΡΕΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης. τόµ. ΙΕ, σ. 460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
547, 548, 549, 555.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 549.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων των πατατοκαλλιεργητών, στο λεκανοπέδιο του Κάτω Νευροκοπίου του Νοµού Δράµας. τόµ.
Α, σ. 301, 302.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 302,
501, 502, 540, τόµ. Δ, σ. 2161, 2450, 2471, 2474, τόµ. Ε,
σ. 3137, τόµ. Ζ, σ. 4427, 4794, 4803, τόµ. Θ, σ. 6093,
6094, 6379, 6380, τόµ. ΙΑ, σ. 7344, τόµ. ΙΓ, σ. 9071,
9368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 349, 350, 365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευ-
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αλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 538, 571, 572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 902, 903.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Λειτουργία
του γενικού καταστήµατος κράτησης Νικηφόρου Δράµας».
τόµ. Β, σ. 1303, 1304, 1305.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1889, 1901.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε το ζήτηµα της οδικής σύνδεσης της Δράµας µε την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες. τόµ. Δ,
σ. 2161.
Παρέµβασή του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
«Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2449.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για επανεξέταση του πλαισίου οικονοµικής ενίσχυσης των δοµών κοινωνικής φροντίδας από τους ίδιους τους ωφελουµένους. τόµ. Δ, σ. 2471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της οδικής σύνδεσης της Δράµας µε την Εγνατία οδό και
τους κάθετους άξονες. τόµ. Δ, σ. 2472, 2473, 2474, 2475.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3021, 3343, 3344, 3364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3184, 3206, 3207.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τµήµα Οινολογίας και Τροφίµων
Δράµας του ΤΕΙ Δράµας". τόµ. Ζ, σ. 4794.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εκδιώξει τους
εκπαιδευόµενους στο Τµήµα Φυσικής Αποκατάστασης και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΑΜΕΑ)». τόµ. Ζ, σ. 4801,
4802, 4803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καθαίρεση
του Πρόεδρου του Τµήµατος Οινολογίας και Τεχνολογίας
Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». τόµ.
Ζ, σ. 5059, 5060.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έγκριση του
έργου βελτίωσης του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού
στο Νοµό Δράµας». τόµ. Η, σ. 5471, 5472.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συ-

ντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5849.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της
Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επαπειλούµενη κοινωνική έκρηξη στο Λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου
Δράµας». τόµ. Θ, σ. 6042, 6043.
Παρέµβασή του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8
του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/184-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6067.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
Δράµας µε αναισθησιολόγους και των κέντρων υγείας του
νοµού µε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό". τόµ. Θ, σ. 6093,
6094.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6229.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: " Ίδρυση Τµήµατος Μεταγωγών και Δικαστηρίων Δράµας και στελέχωσή του µε το αναγκαίο προσωπικό. Στελέχωση µε το αναγκαίο προσωπικό του καταστήµατος κράτησης Δράµας". τόµ. Θ, σ. 6380.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: α) "Φυλακές Νικηφόρου Δράµας και Στελέχωσή τους:
Ψέµα στο Ψέµα;" και β) Ίδρυση τµήµατος µεταγωγών και
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δικαστηρίων Δράµας και στελέχωσή του µε το αναγκαίο
προσωπικό. Στελέχωση µε το αναγκαίο προσωπικό του καταστήµατος κράτησης Δράµας". τόµ. Ι, σ. 6665, 6666,
6668, 6669.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και
άλλες διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας
και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας
και του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας
και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και
του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της
Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ
των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης
όσον αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6716.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7405.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λύση της
συνένωσης του ΤΕΙ ΑΜΘ µε το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
και το Διεθνές Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ, σ.
8248, 8249, 8250.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Με ποια διαδικασία πραγµατοποιήθηκε η ανάθεση στους «Γιατρούς του
Κόσµου» της φροντίδας της υγείας των προσφύγων του Κέντρου Φιλοξενίας στη ΒΙΠΕ Δράµας;» τόµ. ΙΒ, σ. 8251,
8252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8822, 8824, 8828.

Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9027, 9030, 9033, 9187, 9205, 9224.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9049, 9050,
9077-9079.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Στελέχωση του Γενικού Νοσοκοµείου
Δράµας µε αναισθησιολόγους και των κέντρων υγείας του
νοµού µε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό". τόµ. ΙΓ, σ. 9368.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική
εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9414.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
αγροτών και κτηνοτρόφων Νοµού Δράµας και αναπτυξιακό
σχέδιο δράσης του Υπουργείου για τον Νοµό». τόµ. ΙΔ, σ.
9480, 9481, 9482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στελέχωση
του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας µε αναισθησιολόγους
και των Κέντρων Υγείας του Νοµού µε ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό». τόµ. ΙΔ, σ. 9556, 9557, 9558.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9917, 9920, 9926.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2719,
2720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3268.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
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142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9148, 9149.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
843.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3126.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3484,
3497.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3497,
3498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3497, 3498.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8474.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9069.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1719,
τόµ. Δ, σ. 2161, 2466, τόµ. ΣΤ, σ. 3838, 3905, 3935,
3938, 3976, 3983, τόµ. Ζ, σ. 4790, 4791, 5018, τόµ. Η, σ.
5466, τόµ. Θ, σ. 5988, 5996, 5999, 6167, τόµ. Ι, σ. 6860,
6923, τόµ. ΙΒ, σ. 8263, 8264, 8270, τόµ. ΙΔ, σ. 10019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1722, 1723, 1763.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η επένδυση
στο Ελληνικό κινδυνεύει να ακυρωθεί: 75.000 νέες θέσεις
εργασίας και 8,2 δις ευρώ θα πάνε χαµένα, εξαιτίας των τεχνασµάτων της Κυβέρνησης». τόµ. Δ, σ. 2468, 2469.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ισότιµη προβολή όλων των κοµµάτων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. τόµ. Δ, σ. 2664.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ένταξη έργου β’φάσης επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης
Μεγαλόπολης Αρκαδίας». τόµ. Δ, σ. 2665, 2666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πότε θα µεταφερθεί το αµαξοστάσιο της ΟΣΥ από το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, ώστε να προχωρήσει η επένδυση των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και των
8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ;» τόµ. Ε, σ. 2978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3054.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3170, 3329, 3334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3840, 3841, 3842, 3884, 3897,
3915, 3938, 3983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4310, 4321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαγγελίες
του ΥΠΕΘΑ για την εξαγορά των κόκκινων δανείων των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων µε χρήµατα του Δηµοσίου». τόµ. Ζ, σ. 4790, 4791, 4792.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: α) "Το έργο προσέλκυσης επισκεπτών στη Λίµνη Λάδωνα ύψους 1.289.618 ευρώ, το έργο βελτίωσης του δρόµου
Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς - Μυγδαλιά ύψους 500.000 ευρώ αναµένουν να προκηρυχθούν" και β) "Χρηµατοδότηση
από τη ΔΕΗ Α.Ε. του έργου βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά-Γεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους 500.000 ευρώ". τόµ.
Ζ, σ. 5017, 5018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας». τόµ. Η,
σ. 5470, 5471.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5513.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5991, 5992,
5995, 5996, 5999, 6015, 6017.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 5994,
5995, 5996.
Παρέµβασή του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8
του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-
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4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6166, 6167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανησυχητικές
εξελίξεις σχετικά µε την πώληση της ΑΕΕΓΑ "Η Εθνική"».
τόµ. Ι, σ. 6694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ενηµέρωση
για τον "ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάδειξης, ανάπτυξης
και αξιοποίησης της λίµνης Λάδωνα" της Περιφέρειας Πελοποννήσου». τόµ. Ι, σ. 6818, 6819.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6860, 6861,
6869, 6870, 6872, 6875, 6883, 6884, 6886, 6887.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6924,
6935.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8262, 8263, 8264, 8268, 8270, 8271.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10016, 10019.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 611-613, τόµ. Β,
σ. 682.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 648,
τόµ. Η, σ. 5114, 5631, τόµ. ΙΒ, σ. 8259.

Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2404, 2405, 2447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3766-3768, 3805.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4559, 4591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5078, 5115, 5116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5490, 5538.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οφειλές ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και κίνδυνος καταστροφής των καλλιεργειών των αγροτών λόγω έλλειψης άρδευσης». τόµ. ΙΒ, σ.
8068, 8069.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντισταθµιστικά οφέλη από τη χρήση των νερών του ποταµού Ευήνου
και του ποταµού Μόρνου». τόµ. ΙΒ, σ. 8255, 8256.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8264.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8457.

268
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8457-8459, 8537.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9727-9729, 9802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9923, 10019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 514.
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 118.
Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α, σ. 335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 335, 338-340, 426.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 422,
τόµ. ΣΤ, σ. 3945, τόµ. ΙΑ, σ. 7335, 7573, 7576, 7863, τόµ.
ΙΒ, σ. 8074, τόµ. ΙΓ, σ. 8798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2060, 2061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3641-3643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3945.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5256-5258.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξή-
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σεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5852, 5853.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6177, 6178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7334, 7335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7575, 7576, 7577.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7576.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7819-7821.
Οµιλία του επί της λήψης απόφασης κατόπιν της υπ’ αρ.
19/2-4-2018 εισήγησης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής
Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των άρθρων 77 έως 81 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΒ, σ. 8074.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8798, 8799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9765-9767.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 343,
346, 423, 581, 619, τόµ. Β, σ. 1170, 1214, τόµ. Γ, σ. 1729,
τόµ. Δ, σ. 2218, τόµ. ΣΤ, σ. 4325, τόµ. Ζ, σ. 4588, τόµ. Η,
σ. 5431, τόµ. Θ, σ. 6041, τόµ. ΙΑ, σ. 7444, τόµ. ΙΒ, σ.
8108, τόµ. ΙΓ, σ. 8881, 9197, 9198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 346, 411, 432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 527-529, 578, 579, 581.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 617-619, τόµ. Β,
σ. 683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1170, 1213, 1214.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1728, 1729, 1765.
Αναφορά του στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ, σ. 1916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2063-2065, 2121, 2122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συ-
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σχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3479, 3487, 3539.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3479, 3539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3887, 3888, 3889, 3953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4279-4281, 4323, 4324.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4576, 4587, 4588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5099, 5100.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,

2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5246.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5246, 5251, 5252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5430,
5431, 5452, 5453.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5616.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτα-
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σης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5998.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παράπονα
και κρίσιµες ηµέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο». τόµ. Θ,
σ. 6040, 6041, 6042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6147, 6178.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7450.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7530.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7756.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωρο-

δοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7809.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8880, 8881, 8882.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9100.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9200.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία δηλώνει την αποχώρησή του από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και την
παραµονή του ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΓ, σ. 93939394.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 378.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 391, 559, 561, τόµ. Β, σ. 672, 677, 680, 682,
886, 888, 889, 890, 891, 893, 898, 899, 900, 903, 905,
τόµ. Γ, σ. 1767, 2004, 2009, τόµ. Δ, σ. 2110, 2114, 2116,
2117, τόµ. Ε, σ. 2974, 3110, 3111, 3114, 3115, 3117,
3118, 3119, 3151, 3152, 3153, 3155, 3159, 3163, 3329,
3331, 3332, 3334, τόµ. ΣΤ, σ. 3879, 3880, 3884, 3885,
3997, τόµ. Ζ, σ. 4444, 4452, 4454, 4457, 4461, 4463,
4756, 4757, 4758, 4871, 4873, 4874, 4877, 4879, 4880,
τόµ. Η, σ. 5093, 5097, 5098, 5100, 5101, 5105, 5108,
5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5307, 5312, 5313, 5314,
5690, 5694, 5695, τόµ. Θ, σ. 5850, 5851, 5858, 5859,
5862, 6093, 6094, 6189, 6194, 6195, 6199, 6237, 6238,
6290, 6455, 6456, 6457, 6459, 6461, 6463, 6464, 6465,
6466, 6467, 6468, τόµ. Ι, σ. 6825, 6828, 6829, 6830,
6832, 6833, 6835, 6893, 6894, 6900, 6901, 6953, 6954,
6956, 6960, τόµ. ΙΑ, σ. 7334, 7335, 7336, 7338, 7339,
7340, 7344, 7347, 7459, 7461, 7469, 7471, 7473, 7474,
7475, 7590, 7591, 7593, 7594, 7596, 7598, 7601, 7603,
7604, 8022, τόµ. ΙΒ, σ. 8535, 8537, 8540, 8541, 8542,
8543, 8688, τόµ. ΙΓ, σ. 9006, 9009, 9010, 9011, 9012,
9014, 9042, 9046, 9047, 9048, 9049, 9455, 9456, τόµ.
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ΙΔ, σ. 9470, 9687, 9688, 9882, 9886, 9887, 9888, 9894,
τόµ. ΙΕ, σ. 50, 52, 53, 55, 79, 80, 81, 125, 126, 127, 170,
171, 176, 178, 179, 180, 282, 292, 295, 296, 297, 300,
301, 421, 426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ινστιτούτο
Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)». τόµ. Β,
σ. 1306, 1307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1868, 1882, 1919, 1920, 1921.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1920,
τόµ. Η, σ. 5790, τόµ. ΙΑ, σ. 7486, 7802, τόµ. ΙΒ, σ. 8292,
τόµ. ΙΓ, σ. 9300, 9303, τόµ. ΙΕ, σ. 113, τόµ. ΙΣΤ, σ. 845,
857.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά την υπογείωση
των σιδηροδροµικών γραµµών που διέρχονται από τη Λάρισα. τόµ. Δ, σ. 2162, 2163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4735,
4740, 4752, 4757, 4758.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλλειψη
Παιδιάτρων στο Γενικό Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας Ικαρίας». τόµ. Η, σ. 5770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5784, 5801.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης και τον προ-

γραµµατισµό της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις
θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη παρεµβάσεων στην παλιά εθνική οδό που διέρχεται από την
πόλη της Λάρισας, καθώς και στον δρόµο Λάρισας - Βόλου». τόµ. Θ, σ. 6386, 6387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7320.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα
για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Υγιεινή και ασφάλεια για εργαζόµενους και συναλλασσόµενους στα κτήρια του ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΑ, σ. 7484, 7485, 7486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για τη διακοπή ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΤΟΕΒ - Μάτι Τυρνάβου - Αµπελώνα στο Νοµό Λάρισας». τόµ. ΙΑ, σ.
7785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για τους επιτυχόντες στον διαγωνισµό 8µηνου για τα δυο Νοσοκοµεία
Λάρισας». τόµ. ΙΒ, σ. 8290, 8291, 8292.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8861.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ανοιχτή προτροπή για
πραξικόπηµα του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή κ. Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9047, 9048, 9051.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλλειψη
σκευασµάτων γ-σφαιρίνης». τόµ. ΙΓ, σ. 9285, 9286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9299, 9300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
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για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 876, 877, 886, 887.
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 320, 332, 333, 335, 336, 352, 353, 355, 359,
361, 363, 364, 365, 374.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α, σ. 335, 336.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 420, 431.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Ε, σ. 2784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3250, 3251, 3252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3491, 3527, 3528, 3530, 3537.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3509,
3520, 3521, 3522, τόµ. Η, σ. 5289, 5294, τόµ. ΙΑ, σ. 7811,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 951.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3619, 3656, 3662.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3940, 3942, 3943, 3978.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής

Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5245, 5253, 5254,
5255, 5285, 5288, 5293, 5294, 5303, 5328, 5348, 5352,
5354.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5709.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5839, 5840,
5851, 5863, 5881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7345, 7346, 7347, 7349,
7351.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
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άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7817, 7821, 7822, 7823, 7824, 7826,
7828, 7846, 7861.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9928, 9930, 9931, 10016, 10017.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 943, 951, 952, 953, 956, 960.
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 415, 416, 417.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2101,
2104, τόµ. ΣΤ, σ. 3991, τόµ. Η, σ. 5333, 5345, τόµ. Θ, σ.
5890, 5892, τόµ. ΙΑ, σ. 7394, 7860, τόµ. ΙΓ, σ. 8756,
8759, 8832, 8833, τόµ. ΙΔ, σ. 9976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2102, 2103, 2104.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2374,
2375, 2376.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3334-3336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3991, 3992, 3993.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµά-

δας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5345-5347, 5350.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5888, 5889,
5890, 5892.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5889, 5890.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 69516953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7393, 7394.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
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άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7858-7860.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8015, 8016, 8017, 8033, 8034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8831, 8832, 8833.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9208,
9209, 9210.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9682-9684, 9685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9976, 9977.
ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3052.
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1188.

Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2442.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4305.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4875.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5110.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6458.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7392.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9680.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9878.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 732.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 40, τόµ.
Β, σ. 835, 836, 854, 920, 1187, τόµ. Γ, σ. 1319, 1320,
1746, 1749, 1910, 1949, 1950, 1955, 1968, 1978, τόµ. Δ,
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σ. 2053, 2054, 2070, 2091, 2092, 2116, 2358, 2369,
2371, 2379, 2380, 2381, 2382, 2387, 2395, 2451, 2452,
2470, 2471, 2678, 2683, 2686, τόµ. Ε, σ. 3091, 3093,
3168, 3195, 3298, 3480, τόµ. Ζ, σ. 4390, 4391, 4392,
4393, 4718, τόµ. Η, σ. 5326, τόµ. Ι, σ. 6691, 6704, 6886,
τόµ. ΙΒ, σ. 8110, 8120, 8264, 8265, 8270, 8282, 8655,
8656, 8660, τόµ. ΙΓ, σ. 8761, 8840, 8841, 9047, 9048,
9057, 9081, 9082, 9085, 9143, 9294, 9295, 9296, 9300,
9302, 9303, 9422, 9433, τόµ. ΙΔ, σ. 9723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 40, 47.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 443.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η εξέλιξη της
υπόθεσης του ακινητοποιηµένου πλοίου στο λιµάνι της Παλαιοχώρας Χανίων». τόµ. Β, σ. 820, 821, 822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 836, 854, 857, 858,
859, 863, 864, 877, 910, 911, 916, 920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την
εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης
Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής".
τόµ. Β, σ. 989, 990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1177, 1187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". τόµ. Γ, σ. 1317, 1320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1748, 1749, 1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1882, 1883, 1884, 1887, 1888,
1910.

Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Λειτουργία Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟΜΚΑ) 2017". τόµ. Γ, σ. 1949, 1950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1968, 1980, 2002,
2003, 2004.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2068, 2070, 2087, 2088, 2092.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2136, 2137.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση αδιαβάθµιτων εγγράφων από τον Βουλευτή κ. Α.
Λοβέρδο. τόµ. Δ, σ. 2136, 2137.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2358,
τόµ. Η, σ. 5705, τόµ. ΙΓ, σ. 9090, 9091, 9296.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2358,
2369, 2370, 2371, 2377, 2379, 2382, 2386, 2387.
Αναφορά του στην κατάθεση εγγράφων. τόµ. Δ, σ. 2382,
2386, 2387.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το θέµα του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 2394, 2395, 2417.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2417-2419, 2451,
2452.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2684, 2685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2713, 2720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3093, 3118, 3168, 3194, 3244, 3259,
3260, 3298, 3325.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
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κοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3478, 3480, 3497, 3499, 3500, 3514.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο των δηµοσιογράφων Δηµήτρη Αλειφερόπουλου και Βασίλη Μπεσκένη.
τόµ. Ε, σ. 3514.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες
διατάξεις». τόµ. ΣΤ, σ. 4023.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4390, 4392, 4393, 4603, 4742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4390, 4392, 4393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4453, 4454.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: i. "Κύρωση του Τροποποιητικού
Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής" και ii. "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων
των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ.
Ζ, σ. 4603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5094-5096, 5097.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5323-5326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5447,
5448, 5450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5703-5705.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5855.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5855, 5856,
5885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6636, 6637, 6645.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Λήψη µέτρων υπέρ των µικρών αποταµιευτών που έχασαν τα χρήµατά τους µε το "κούρεµα" του
χρέους το 2012". τόµ. Ι, σ. 6691.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγα-
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ρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6704.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6868, 6870,
6871, 6872, 6886.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πορεία Προγράµµατος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδας Ιταλίας (2014-2020) ως προς τον Δήµο Παξών». τόµ. Ι, σ.
7069, 7070, 7071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7188, 7190.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και

του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7850-7852.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το άρθρο 75
παρ. 3 του Κανονισµού της Βουλής, που αφορά στην ευπρεπή εµφάνιση των Βουλευτών. τόµ. ΙΒ, σ. 8112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8118, 8119, 8128, 8138.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8269, 8270, 8271, 8277, 8080, 8281, 8282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8501.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8642, 8643, 8645.
Αναφορά του την επίθεση στο γραφείου του Βουλευτή κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη και καταδίκη αυτής. τόµ. ΙΒ, σ. 8645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8682, 8683.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8757, 8759, 8761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8757, 8761, 8771,
8808, 8829, 8842.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8988, 8990.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9047, 9048.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9047, 9048,
9081, 9083-9085, 9142, 9143, 9144.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9172, 9173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι-
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κής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9294, 9295.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9423, 9424,
9433, 9440.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9564,
9573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9773, 9785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ)", τόµ. ΙΕ, σ. 261, 263, 264.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. τόµ. ΙΕ, σ.
263.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 297, 298.
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 416, 417, 421, 422, 423, 424, τόµ. Β, σ. 823,
824, 1208, 1210, 1211, 1214, 1215, 1216, 1218, τόµ. Γ,

σ. 1761, 1762, 1766, 1861, 1862, 1864, 1966, 1968,
1981, τόµ. Δ, σ. 2142, 2143, 2229, 2234, 2476, τόµ. Ε, σ.
2784, 2785, 2786, 2789, 3205, 3210, 3212, 3214, 3217,
3264, 3265, 3275, 3276, 3277, τόµ. ΣΤ, σ. 3646, 3649,
3651, 3652, 3653, 3659, 3939, 3942, 3950, 3951, 3952,
3953, 4304, 4305, 4316, 4320, 4321, τόµ. Ζ, σ. 4348,
4467, 4468, 4588, 4590, τόµ. Η, σ. 5288, 5289, 5290,
5294, 5705, 5707, 5712, 5714, 5715, 5717, 5718, 5749,
5755, 5756, 5757, 5761, 5762, 5766, τόµ. Θ, σ. 5973,
5974, 5982, 5983, 6167, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175,
6177, 6178, 6179, 6183, 6184, 6377, 6379, 6380, τόµ. Ι,
σ. 6613, 6616, 6617, 6618, 6621, 6623, 6624, 6625,
6883, 6884, 7172, 7173, 7175, 7184, 7288, 7289, 7293,
7295, 7297, τόµ. ΙΑ, σ. 7366, 7527, 7528, 7532, 7533,
7534, 7573, 7574, 7576, τόµ. ΙΒ, σ. 8132, 8133, 8136,
8138, 8139, 8226, 8227, 8234, 8235, 8236, 8290, 8482,
8497, 8498, τόµ. ΙΓ, σ. 8832, 8833, 8836, 8840, 8841,
8842, 8843, 9071, 9072, 9073, 9079, 9080, 9081, 9082,
9085, 9327, 9334, 9335, τόµ. ΙΔ, σ. 9487, 9492, 9495,
9504, 9549, 9550, 9555, 9558, 9791, 10009, 10010,
10012, 10017, 10019, 10020, 10022, 10023, 10028,
10045, 10195, 10200, 10204, 10216, τόµ. ΙΕ, σ. 1, 36,
87, 201, 203, 205, τόµ. ΙΣΤ, σ. 671, 889.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα:
«Η προοπτική αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου του
Ερνέστο Τσίλλερ και η επαναλειτουργία των κινηµατογράφων «Αττικόν» και «Απόλλων»». τόµ. Β, σ. 790, 791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η παλαιότητα
των αυτοκινήτων ταξί επιβαρύνει την ατµόσφαιρα». τόµ. Β,
σ. 1272, 1273.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αυξανόµενες
προσφυγικές ροές». τόµ. Γ, σ. 1935, 1936.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’, 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε, σ. 3003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες της Αθήνας. τόµ. Ζ,
σ. 4384.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
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Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5353, 5354.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Το Υπουργείο Τουρισµού "καταλύει" επί της ουσίας τον ΕΟΤ». τόµ. Θ,
σ. 6091, 6092.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6178, 6179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6414-6416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας». τόµ. Ι, σ. 7016, 7017, 7018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διοργάνωση
αγώνων ταχύτητας σε περιοχή "NATURA"». τόµ. ΙΒ, σ.
8253, 8254, 8255.
Αναφορά του την επίθεση στο γραφείου του Βουλευτή κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη και καταδίκη αυτής. τόµ. ΙΒ, σ. 8645.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8645.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8796.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ένταξη όλων των µορφών της Σκλήρυνσης κατά πλάκας στον πίνακα των µη αναστρέψιµων παθήσεων». τόµ. ΙΔ, σ. 9470.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανησυχία για
το µέλλον του ιερού της Αγροτέρας Αρτέµιδος εκφράζει ο
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων». τόµ. ΙΣΤ, σ. 703, 704.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Είναι υποχρεωτικός ή όχι ο εµβολιασµός"; τόµ. ΙΣΤ, σ. 836, 837, 838.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 67.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για τα θύµατα
της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι. τόµ. ΙΕ, σ. 85.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
850, 851, 852.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµά-

δας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5277-5280.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7835-7837.
Μ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 630, 631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινω-
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νιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2706.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2734,
τόµ. Ε, σ. 3519, 3520, τόµ. ΣΤ, σ. 4305, 4325, τόµ. Η, σ.
5630, τόµ. Θ, σ. 6137, 6195, τόµ. Ι, σ. 6912, 6932, 6933,
τόµ. ΙΑ, σ. 7443, 7444, 7446, τόµ. ΙΒ, σ. 8060, 8061, τόµ.
ΙΓ, σ. 9027, 9225, τόµ. ΙΕ, σ. 171, 178, 179, 212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3045-3047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3491, 3495, 3499, 3517, 3519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3852, 3861, 3862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4274-4276, 4285, 4286, 4287, 4304, 4305,
4316, 4325, 4326.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4305,
τόµ. ΙΓ, σ. 9225, 9226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποζηµιώσεις των αγροτών της Αργολίδας για τις ζηµιές από χαλαζοπτώσεις». τόµ. Ζ, σ. 4423, 4424.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4557, 4558.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5632, 5633, 5634.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέρ-

γεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του
αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού
Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άρση κορεσµένου ηλεκτρικού δικτύου Πελοποννήσου». τόµ. Θ, σ.
5927, 5928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Υλοποίηση
δικτύου φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο». τόµ. Θ, σ.
5930, 5931, 5932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6135, 6136, 6137, 6195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μόνο 350 ευρώ παίρνουν οι πέντε χιλιάδες υποψήφιοι διδάκτορες της
χώρας. Τους αντιµετωπίζουµε ως επιχειρηµατίες;» τόµ. Ι, σ.
6669, 6670, 6671.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6862, 6863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6906,
6916, 6925-6927, 6933.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παραίτηση
καθηγητού Σταύρου Κριµιζή, Προέδρου του Ελληνικού
Διαστηµικού Οργανισµού (ΕΛΔΟ)». τόµ. Ι, σ. 7258, 7259,
7260.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7444, 7446, 7458,
7459, 7472, 7473, 7474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καταβολή αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ για τις ζηµιές από τη χαλαζόπτωση του Νοεµβρίου του 2017». τόµ. ΙΒ, σ. 8060, 8061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Κόβουν το
ρεύµα στους ΤΟΕΒ - Εκβιάζουν τους αγρότες". τόµ. ΙΒ, σ.
8091, 8092, 8093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8318-8320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8882, 8883.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
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και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9029,
9031, 9032.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη να ενταχθούν τώρα οι επεκτάσεις Αναβάλου προς Ερµιονίδα και Φίχτια-Μυκήνες-Μοναστηράκι στο Μέτρο
4.3.1. του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)».
τόµ. ΙΔ, σ. 9650, 9651.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9899.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 110.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 171, 178, 179, 212.
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3677.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από
τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5520, 5546.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αυξηµένα ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ, σ. 8285,
8286.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 8784,
8872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσο-

πρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8889.
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 47, 48,
51, 53, τόµ. Γ, σ. 1966, τόµ. Δ, σ. 2054, 2055, 2136, τόµ.
Ε, σ. 3137, 3276, 3287, 3479, τόµ. ΣΤ, σ. 3604, 3836,
3838, 3859, τόµ. Ζ, σ. 4742, τόµ. Η, σ. 5093, 5247, 5254,
τόµ. Θ, σ. 5853, 6064, 6178, τόµ. Ι, σ. 7195, τόµ. ΙΑ, σ.
7388, 7389, 7807, τόµ. ΙΓ, σ. 8759, 8823, 9175, τόµ. ΙΔ,
σ. 9743, 9744, τόµ. ΙΕ, σ. 126, 170, 205, 324, 325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 52, 53.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 398.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 408.
Αναφορά του στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ, σ. 1908.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1908, 1920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1982, 2001, 2003,
2004, 2005, 2006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2085, 2120, 2121, 2123.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2131, 2136, 2140.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη
Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ.
2378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3134, 3141, 3141, 3152, 3175, 3257,
3262, 3263, 3276, 3279, 3282, 3284, 3287-3289, 3318,
3326, 3329, 3353, 3354, 3355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3598, 3604, 3627, 3630, 3649, 3660.
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Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3839, 3840, 3841, 3845,
3858, 3865, 3868.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο του π. διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Θεόδωρου
Μιχόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 3956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3956, 3980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4436, 4453, 4459, 4460, 4461-4463.
Οµιλία του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ. Ζ,
σ. 4462.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4747,
4755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5077, 5107.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5246, 5247.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επό-

µενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5253, 5254, 5290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5696, 5710,
5711.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5851, 5853,
5856, 5866, 5867.
Παρέµβασή του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8
του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/184-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6063, 6066.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και
Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6177, 6178.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελ-
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ληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7190, 7191, 7192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7388.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7801, 7802.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7801, 7802, 7811.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βου-

λής, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για
το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές.
τόµ. ΙΑ, σ. 8004, 8032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8170, 8180.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8877, 8883.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9011, 9091.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9785, 9786, 9789, 9796.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 109.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κε-
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φαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 205, 211, 212, 213.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 321, 324, 325.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 410.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 563.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 615-617, 646,
τόµ. Β, σ. 683.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2112.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2178-2180,
2185, 2186, 2197, 2198, 2200, 2212, 2218, 2229.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2185.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2200,
2212, τόµ. ΣΤ, σ. 3935, 4813, 4829, 4830, τόµ. Ι, σ. 6617,
6621, 6632, τόµ. ΙΑ, σ. 7549, 7630, τόµ. ΙΒ, σ. 8313,
8314, 8316.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3935.

Οµιλία της σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια στους
αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4586.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, µε θέµα: "Μέτρα προστασίας και ασφάλειας για
τη ζωή και την υγεία των εργαζοµένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη". τόµ. Ζ, σ. 4813.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4830, 4832, 4879.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5613.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου». τόµ. Θ, σ.
6126, 6127, 6128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6617, 6621-6623, 6625, 6628, 6632, 6646, 6648,
6649, 6649.
Οµιλία της σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6925.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7543, 7549, 7559,
7602, 7603.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Πολι-
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τικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 7630, 7632.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8305-8307, 8313, 8314, 8315, 8316, 8344, 8345.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8847.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9436.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9743.
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1749, 1750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1984.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2128, 2142, 2143.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2142,
τόµ. Η, σ. 5451.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2718,
2719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την ε-

πωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2718, 2719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μυδοκαλλιέργειες: Σηµαντικές απώλειες εσόδων για το δηµόσιο η
αδυναµία νέων αδειοδοτήσεων και οι παράνοµες δραστηριότητες». τόµ. Ε, σ. 2995, 2996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4460.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5418,
5419, 5454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10016, 10017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 736.
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3059.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4841.
Επιστολή της του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία
δηλώνει ότι η Βουλευτής προσχωρεί και εντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Η, σ.
5615.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7301-7303, 7334, 7355.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7334,
7355, 7406, τόµ. ΙΔ, σ. 9860.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
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"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8895.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9978.
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5690.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 8996.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δηµιουργία
χώρων έκθεσης τοπικών προϊόντων στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)». τόµ. Β, σ. 980, 981.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επανέναρξη λειτουργίας του επιβατικού σιδηροδροµικού σταθµού Πυθίου- Έβρου. τόµ. Β, σ. 981, 982.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δηµιουργία
νέων υπηρεσιών δηµοσίων έργων - αποδυνάµωση του Οδικού Άξονα Κρήτης (ΟΑΚ) - σε τέλµα τα δηµόσια έργα στην
Κρήτη». τόµ. Β, σ. 984, 985.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η παλαιότητα
των αυτοκινήτων ταξί επιβαρύνει την ατµόσφαιρα». τόµ. Β,
σ. 1273, 1274.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: " Άµεση αποκατάσταση των ζηµιών στις λιµενικές εγκαταστάσεις για την
κρουαζιέρα στην Κω". τόµ. Γ, σ. 1858, 1859.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ηµιτελές ακόµα και µετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης το Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου". τόµ. Γ, σ. 1860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2091, 2092, 2093.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε το ζήτηµα της οδικής σύνδεσης της Δράµας µε την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες. τόµ. Δ,
σ. 2161.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά την υπογείωση
των σιδηροδροµικών γραµµών που διέρχονται από τη Λάρισα. τόµ. Δ, σ. 2162, 2163.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2163,
τόµ. ΙΑ, σ. 7782, τόµ. ΙΒ, σ. 8226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τρο-

ποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2702, 2705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3075.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αστικές συγκοινωνίες: Οι φορολογούµενοι πληρώνουν περισσότερα
χρήµατα για χειρότερες υπηρεσίες». τόµ. Θ, σ. 6129, 6130.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6153, 6154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παύση εργασιών στο Σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου». τόµ. Θ, σ. 6385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη παρεµβάσεων στην παλιά εθνική οδό που διέρχεται από την
πόλη της Λάρισας, καθώς και στον δρόµο Λάρισας - Βόλου». τόµ. Θ, σ. 6386, 6387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Νότια παράκαµψη Μυτιλήνης». τόµ. Θ, σ. 6388.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διακοπή της
λεωφορειακής γραµµής του ΟΑΣΑ Α16». τόµ. ΙΑ, σ. 7778,
7779.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να αποζηµιωθούν άµεσα οι πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας». τόµ. ΙΑ, σ. 7779,
7780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η δηµιουργία
τριών νέων σταθµών διοδίων στον Οδικό άξονα Προµαχώνας - Σέρρες - Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική
για τον νοµό Σερρών». τόµ. ΙΑ, σ. 7781, 7782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παρήλθε και
12η Μαρτίου, η τελευταία προθεσµία που έθεσε ο κ. Σπίρτζης για την εκκίνηση των διαδικασιών έναρξης του έργου
Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΒ, σ. 8223, 8224.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να διενεργηθεί άµεσα ο σχετικός διαγωνισµός και να προχωρήσει επιτέλους η κατασκευή του κόµβου Αγ. Πελαγίας». τόµ. ΙΒ, σ.
8225, 8226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προµελέτη
και χρηµατοδότηση έργων Αεροδροµίου Χίου». τόµ. ΙΒ, σ.
8229, 8230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ακύρωση της
Υπουργικής Απόφασης για µετεγκατάσταση του Αµαξοστασίου του Ελληνικού µε διασφάλιση και αναδιοργάνωση των
εγκαταστάσεων για τη στήριξη του αναγκαίου συγκοινωνιακού έργου στο Λεκανοπέδιο». τόµ. ΙΒ, σ. 8451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η υπογείωση των σιδηροδροµικών γραµµών του ΟΣΕ στη Λάρισα». τόµ. ΙΔ, σ. 9472, 9473.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη «µετατροπή των συµβάσεων των 23 υδρονοµέων εργαζοµένων της
ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε αορίστου χρόνου και την ένταξή τους στον
κανονισµό προσωπικού και τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)». τόµ. ΙΔ, σ. 9652, 9653.
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ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 50.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 333-335, 428.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2023.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2032.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2032.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2067,
2119, 2224, 2450, τόµ. ΣΤ, σ. 3849, τόµ. Η, σ. 5399,
5563, 5564, 5786, 5801, τόµ. Θ, σ. 6161, 6466, τόµ. Ι, σ.
6881, τόµ. ΙΒ, σ. 8542, 8543, τόµ. ΙΔ, σ. 9801, τόµ. ΙΕ, σ.
116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2067, 2121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2224.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το θέµα του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 2395.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2427-2429, 2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2703-2705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3180-3182, 3321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί

Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3789.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3849, 3999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4282-4284, 4324.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4565.
Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. τόµ. Ζ, σ. 4844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4844.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5488, 5489, 5550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5785, 5788, 5801, 5802.
Αναφορά του στη σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία. τόµ. Η, σ. 5786.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Πανα-
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γιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5847-5849.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6164, 6167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6427, 6466, 6468.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6881.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7309-7311.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7531.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7802.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8178, 8182.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8464-8466, 8540, 8542.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του επείγοντος. τόµ. ΙΒ, σ. 8465.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8762, 8763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8762, 8763, 88348836.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9049.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9049, 90639065.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9801, 9735 - 9737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λει-
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τουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9869.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 65-67,
81.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 112.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 116, 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 279, 292, 325,
327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 515.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 955.
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
678-680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 900, 901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναζητούνται
µουσικοί στο Μουσικό Σχολείο Σερρών». τόµ. Δ, σ. 2342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3255, 3321.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3510-3512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3976.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4456.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5486, 5487, 5550.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5563,
5564, τόµ. ΙΒ, σ. 8340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5708, 5709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6016.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7385.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διε-
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θνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8340-8342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8466, 8467, 8541.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9094.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9094, 9095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9756-9758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 209.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 281, 326.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 282.
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 650.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλ-

λακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1193.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στο "κόκκινο"
παραµένει η ρύπανση από την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας». τόµ.
Β, σ. 1299, 1300, 1301.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1745,
τόµ. Θ, σ. 6438, 6439.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1745, 1745, 1746.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1910.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1985.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2203, 2204.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2425.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2715.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3086.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία δηλώνει τη βούλησή της, όπως προσχωρήσει ως συνεργαζόµενη Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
τόµ. ΣΤ, σ. 4263.
Επιστολή της του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη
Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση,
µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής εντάσσεται στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
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Αριστεράς, ως συνεργαζόµενη Βουλευτής. τόµ. ΣΤ, σ.
4264.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5102.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5718, 5721,
5722.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6438, 6439.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6634.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6912.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7384, 7385.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7463.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7586.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8121.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8677.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και

142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9062, 9063.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9414, 9415.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9752.
Συλλυπητήρια αναφορά της στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 203.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 203, 204.
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2695-2697, 2733.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2733,
τόµ. ΙΒ, σ. 8107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3161.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3905, 3906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8097, 8136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9778.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
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της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 441.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6232.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6965.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10041.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2185.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2188,
τόµ. Ζ, σ. 4796, τόµ. Η, σ. 5076, 5077, 5078, 5101, 5276,
5514, 5515, 5544, τόµ. ΙΑ, σ. 7528, τόµ. ΙΒ, σ. 8228, τόµ.
ΙΓ, σ. 9042, 9407, τόµ. ΙΔ, σ. 9723, 9782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3119, 3122, 3127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3506.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θερα-

πείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αποζηµίωση
κατοίκων Χίου από ζηµιές συνέπεια του µεταναστευτικού".
τόµ. Ζ, σ. 5013, 5014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5076, 5077, 5100,
5101, 5107, 5113, 5115, 5116, 5117.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιχορήγηση
ΝΠΙΔ (Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) χωρίς κριτήρια και διαδικασίες». τόµ. Θ, σ. 6124, 6125, 6126.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6982.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7525, 7531, 7532, 7534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7567-7569.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7816, 7817.

294
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προµελέτη
και χρηµατοδότηση έργων Αεροδροµίου Χίου». τόµ. ΙΒ, σ.
8228, 8229.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9037, 9041,
9044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9407, 9410,
9411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9725-9727, 9761, 9762, 9767, 9768,
9782, 9803.
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 341, 342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1755, 1756.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2434, 2435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3797.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5522.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8490, 8491.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας

κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9028,
9030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9920.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 301.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 418-420, 429, 430, 431, 432.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 431,
432, τόµ. Δ, σ. 2361, τόµ. Ε, σ. 3350, 3353, 3354, τόµ. ΙΓ,
σ. 9231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση
των φαινοµένων βίας». τόµ. Β, σ. 1283, 1284, 1285, 1290,
1291, 1292, 1293.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1293.
Αναφορά του στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ, σ. 1891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1891.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2095, 2096, 2097, 2098.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2361,
2362, 2363, 2364, 2366, 2377, 2378, 2379, 2380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3352, 3353, 3354, 3355-3357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4001-4004.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5336-5338, 5339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5510-5513.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5874.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5874-5876,
5877, 5880, 5881.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 69286931.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6988.

Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7863, 7864, 7865.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8003, 8004, 8005-8007, 8025, 8029, 8030, 8031, 8032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8890, 8891-8893.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9216,
9217-9219, 9231.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667,
9668, 9688, 9689, 9690, 9691, 9694, 9695, 9696, 9697,
9698.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
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λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9993-9995.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ολοκλήρωση
εργασιών διαµόρφωσης και περίφραξης απαλλοτριωθείσας περιοχής στο αεροδρόµιο Χίου και κατασκευή επέκτασης της οδού Χρήστου». τόµ. Β, σ. 782, 783.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5102.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση προβληµάτων στις αίθουσες χειρουργείων της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Χίου». τόµ. Ι, σ. 7286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9755.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 711.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δρά-

σης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 354, 355.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων
Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 422, 429.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2076,
τόµ. ΣΤ, σ. 3997, τόµ. ΙΑ, σ. 7335, 7863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2077.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3340-3342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3997-3999.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5343, 5344.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5885-5887.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5886.
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Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε εκφράσεις
που χρησιµοποιήθηκαν εντός της αίθουσας του Κοινοβουλίου. τόµ. Θ, σ. 5887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7583.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7861-7863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8818-8820.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8988, 8989.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του

Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9671-9673.
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3938.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5536.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8453, 8535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9939.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 901.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2208.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3644.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από

24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6005.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6208.
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7381, 7382.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9061, 9062.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9062.
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη
-τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη
και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ, σ. 2481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6440.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7844.
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αυξανόµενες
προσφυγικές ροές». τόµ. Γ, σ. 1935, 1936.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πληµµελής η
προετοιµασία των δοµών φιλοξενίας για τη χειµερινή περίοδο». τόµ. Γ, σ. 1937, 1938, 1939.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ατελέσφορη
η αποσυµφόρηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου".
τόµ. Ζ, σ. 5010, 5011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Επαίσχυντη
και επικίνδυνη η απόφαση της "Αριστερής" Κυβέρνησης για
την ακύρωση ασύλου στον αξιωµατικό της Αεροπορίας
"OZKAYNAKCI SULEYMAN"". τόµ. Ζ, σ. 5012, 5013.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αποζηµίωση
κατοίκων Χίου από ζηµιές συνέπεια του µεταναστευτικού".
τόµ. Ζ, σ. 5013, 5014.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. τόµ. Η, σ. 5689.
ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
673, 674.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η πολιτιστική
πολιτική του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για
την ενίσχυση, ανάπτυξη και υποστήριξη του σύγχρονου πολιτισµού στην ελληνική περιφέρεια και το µέλλον του θεάτρου στην περιφέρεια». τόµ. Η, σ. 5068, 5069.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5523, 5524.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5971, 5975,
5976.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση
στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής
αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6905.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6923.
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3258, 3259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3800, 3801.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 311.
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1892, 1893.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1893,
τόµ. Δ, σ. 2091, 2092, τόµ. ΣΤ, σ. 3949, τόµ. Η, σ. 5254,
5274, 5329, τόµ. ΙΑ, σ. 7839, τόµ. ΙΓ, σ. 8763, 8767,
8895, 9047, 9062, 9067, 9069, 9224.
Αναφορά της στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ, σ. 1893, 1895, 1896.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1895,
1896.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2092.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη
Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ.
2375.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3949, 3950, 4006, 4009.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2091,
2092, τόµ. ΣΤ, σ. 3949, τόµ. Η, σ. 5254, 5274, 5329, τόµ.
ΙΑ, σ. 7839, τόµ. ΙΓ, σ. 8763, 8767, 8895, 9047, 9062,
9067, 9069, 9224.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτι-
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κής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5312.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα
βελτίωσης του προγράµµατος δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων». τόµ. Η, σ. 5671, 5672.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση
γκριζάρει το Ιόνιο. Κίνδυνοι στη νέα συµφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες µε την Αλβανία». τόµ. Η, σ. 5672, 5673,
5674.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6963.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παταγώδης
αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού». τόµ. Ι, σ. 7058,
7059, 7060.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8767, 8768.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8900.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9046, 9047,
9051, 9062, 9067-9069, 9070, 9072, 9225, 9226.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9070,
9071, 9072.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση

- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9894, 9898, 9899.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9991, 9997.
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 447.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2055, 2056, 2057, 2058, 2060, 2076, 2097, 2103,
2121, 2122, 2123.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2056,
2057, 2075, 2076, 2119, 2120, τόµ. Ε, σ. 3137, τόµ. ΣΤ,
σ. 3853, τόµ. ΙΓ, σ. 9079, τόµ. ΙΕ, σ. 116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3050-3052.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3857, 3858.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5696, 5697.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8
του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/184-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6063.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6213.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα
για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7394.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για
το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές.
τόµ. ΙΑ, σ. 8017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8764, 8765, 8783,
8840.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9044, 9079.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας

(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 116.
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3147-3149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3517.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7557, 7558, 7594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8301, 8302.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2714, 2717.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9185.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Ισραήλ σχετικά µε την επικερδή απασχόληση των εξαρτώµενων µελών των Μελών Διπλωµατικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9298.
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2018.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2018.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3882.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από
τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5398.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του

Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6064.
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παράνοµη
Σύµβαση στο Πολυτεχνείο Κρήτης». τόµ. Β, σ. 1312, 1313.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3676.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κάλυψη κενών στο Πυροσβεστικό Σώµα από επιλαχόντες του διαγωνισµού 2011». τόµ. Ι, σ. 6813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6916.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7359, 7360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8857.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9415.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10029.
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κτιριακό
πρόβληµα των µηχανολογικών εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Σητείας. τόµ. Γ, σ. 1948.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των κτηρίων του 2ου ΕΠΑΛ Κιλκίς».
τόµ. Γ, σ. 1953, 1954.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
ειδικοτήτων, τµηµάτων και τοµέων των ΕΠΑΛ». τόµ. Ζ, σ.
4597, 4598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5502.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6992.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η ανάγκη
χρηµατοδότησης για εξοπλισµό ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και εργαστηριακό εξοπλισµό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ µέσω ΕΣΠΑ 20142020 στα σχολεία αρµοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Ελλάδας». τόµ. ΙΑ, σ. 7521, 7522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8484, 8486.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 322, 323, 331, 425, 426, 428.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 425,
τόµ. Β, σ. 1157, τόµ. Ε, σ. 3147, τόµ. Ζ, σ. 4418, 4559,
4752, 4757, 4758, τόµ. ΙΒ, σ. 8182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χάνει την αυτονοµία του ο ΕΟΠΥΥ». τόµ. Β, σ. 1156, 1157, 1158.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1865-1867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3146, 3147.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πότε θα εφαρµοστεί η ψηφιακή υπογραφή;» τόµ. Ζ, σ. 4418, 4419,
4420.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4559, 4560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4734,
4750, 4752, 4755, 4757, 4758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις

για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5678-5680,
5695, 5736.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;» τόµ. Θ, σ. 5960, 5961.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7318.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών».
τόµ. ΙΑ, σ. 7517, 7518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σκοπεύετε να
αυξήσετε τον φόρο στο χύµα τσίπουρο των "διήµερων" από
τα 57 λεπτά στα 6 ευρώ;» τόµ. ΙΒ, σ. 8058, 8059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8176, 8181, 8182.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9122, 9123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιτακτική ανάγκη η υπογείωση των σιδηροδροµικών γραµµών του ΟΣΕ στη Λάρισα». τόµ. ΙΔ, σ. 9471, 9472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9941.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1739.

304
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3299, 3307.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3302,
3305, 3307, 3354, τόµ. Η, σ. 5290, τόµ. ΙΒ, σ. 8074, τόµ.
ΙΓ, σ. 8781, 9020, τόµ. ΙΔ, σ. 9975.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3355.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3950.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη
επαναφοράς του µειωµένου ταχυδροµικού τέλους για τα έντυπα των ιδιοκτητών-δηµοσιογράφων που είναι ή µπορούν
να είναι µέλη της ΕΔΙΠΤ». τόµ. Η, σ. 5176.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση
της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή
" Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών
"Total E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και
"Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ)
"Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5608.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5709.
Παρέµβασή του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8
του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/184-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δε-

οντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6063.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για το
πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου». τόµ. Θ, σ.
6127.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και
Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7406.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7805.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Κόβουν
το ρεύµα στους ΤΟΕΒ - Εκβιάζουν τους αγρότες". τόµ. ΙΒ,
σ. 8093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επείγουσες
ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας, Καναλακίου και Φιλιππιάδας του Νοµού Πρεβέζης». τόµ. ΙΒ, σ.
8287, 8288.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8784, 8817.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9029.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτά-
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κης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9069, 9196.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με
φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι
προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ,
σ. 9502.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9662.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της
αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9758.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9949, 9975, 9976, 9977.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 317.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3138.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. Θ, σ.
6071, 6072.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8685,
τόµ. ΙΓ, σ. 9046.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµι-

κών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8837.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9046.
Επιστολή του του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται
εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9076.
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την
εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης
Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής".
τόµ. Β, σ. 989.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2135, 2137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3009, 3040, 3041.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και
Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6157.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επανασύσταση του γραφείου του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)». τόµ. Ι, σ. 7023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ασφάλιση µε
εργόσηµο σε χειριστές-οδηγούς αγροτικών µηχανηµάτων».
τόµ. Ι, σ. 7024, 7025.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
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του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8656-8658.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8766.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9143, 9150.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3236.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του
αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού
Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5918.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6214.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6990.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
τόµ. ΙΕ, σ. 460.
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 646.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1162,
τόµ. Γ, σ. 1888, τόµ. ΣΤ, σ. 3646, τόµ. ΙΒ, σ. 8313, 8316,
τόµ. ΙΓ, σ. 8860, 9110, 9443.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλ-

λακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1164-1166, 1170, 1185, 1207, 1211,
1214, 1215, 1216.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3029, 3030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3530, 3531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3645, 3646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4819, 4839, 4840.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6918.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καύση εναλλακτικών καυσίµων από την τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ" στον Βόλο». τόµ. ΙΑ, σ. 7511, 7512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8299, 8300, 8313, 8316, 8321, 8342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8859, 8860.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9019,
9020.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9079.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9373, 9387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9440, 9443,
9444.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9501, 9502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9880, 9881.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β, σ. 1288.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1894.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2085, 2093, 2106, 2107.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2092,
2093, τόµ. Ε, σ. 3253, τόµ. ΣΤ, σ. 3601, τόµ. Η, σ. 5254,
5356, 5517, 5520, τόµ. Ι, σ. 7295, τόµ. ΙΑ, σ. 7439, 7443,
7471, 7866, τόµ. ΙΓ, σ. 9049, 9182, 9183, τόµ. ΙΔ, σ.
9998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3235, 3236, 3243, 3255.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3334.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3599, 3600, 3601.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-

ρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ειδική ρύθµιση για τους πληγέντες µαθητές του Λυκείου Μάνδρας». τόµ.
Ζ, σ. 5027, 5028.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση των ζηµιών και ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θηβών». τόµ. Η, σ. 5408, 5409, 5410.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5513, 5518.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποµάκρυνση υποκαταστήµατος Εθνικής Τράπεζας από το Ζεφύρι».
τόµ. Θ, σ. 6370, 6371, 6372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αύξηση στις
µισθωτικές αξίες απλής χρήσης αιγιαλού». τόµ. Ι, σ. 7295,
7296, 7297.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7439, 7442, 7443,
7444, 7457, 7471, 7472, 7474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διακοπή της
λεωφορειακής γραµµής του ΟΑΣΑ Α16». τόµ. ΙΑ, σ. 7777,
7778, 7779.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
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γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7805.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7847.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8808, 8822.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9072.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9183,
9195, 9202.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9369, 9377, 9385,
9386.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9688, 9699.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9997, 9998.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 511, 525-527, 577.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να επαναπροσληφθούν οι αυθαίρετα απολυµένες σχολικές καθαρίστριες στον Δήµο Ζίτσας του Νοµού Ιωαννίνων». τόµ. Β, σ.
775, 776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1725-1727, 1764.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε προσωπικό και εξοπλισµό στο Δασαρχείο Αµφιλοχίας.
τόµ. Ε, σ. 2971, 2972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγχώνευση 1ου και 2ου Δηµοτικών Σχολείων Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. τόµ. Ζ, σ. 4381, 4382.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μειωµένες
συντάξεις αγροτών». τόµ. Θ, σ. 6050, 6051, 6052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για την κατολίσθηση - καθίζηση - µετατόπιση εδάφους στην Κρυοπηγή
Πρέβεζας». τόµ. Ι, σ. 7010, 7011.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς
προσωπικό διάφορες κρίσιµες και νευραλγικές υπηρεσίες
του Δήµου Ικαρίας». τόµ. Ι, σ. 7014.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7530.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να αποζηµιωθούν άµεσα οι πληγέντες από τις καταστροφικές πληµµύρες στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας». τόµ. ΙΑ, σ. 7779,
7780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
αιγοπροβατοτρόφων από τη συνεχή πτώση της τιµής του
κρέατος και του γάλακτος». τόµ. ΙΓ, σ. 9319, 9320, 9321.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η κατάσταση
που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων σε Κέρκυρα και Παξούς». τόµ. ΙΔ,
σ. 9473, 9474, 9475.
Ν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνη-
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σης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 413.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων, προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οι νόµοι δεν
ισχύουν για τους δικαστές; Έχουν δικούς τους νόµους;»
τόµ. Γ, σ. 1950, 1951, 1952, 1953.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1950,
1953, 1983, τόµ. Ι, σ. 6821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1983, 1984.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση
διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού
Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3500.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3850-3852, 3997.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διοχετεύεται
το 30% της κρατικής διαφήµισης στην Περιφέρεια;» τόµ. Ζ,
σ. 4548, 4549, 4550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες και
εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. Η,
σ. 5070, 5071, 5072.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5344, 5354, 5355.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευ-

τικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε κόµµατα;» τόµ. Θ, σ.
5958, 5959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σκανδαλώδης νοµοθετική εύνοια για το ακατάσχετο των κοµµάτων!
Ρουσφέτι για Μητσοτάκη και Γεννηµατά που ψήφισαν την
τροπολογία µαζί µε τους Κυβερνητικούς.... και λοιπούς
συγγενείς». τόµ. Ι, σ. 6820, 6821, 6822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7371, 7372.
Οµιλία του για την άρση της ασυλίας του. τόµ. ΙΒ, σ.
8075, 8076.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9039.
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών.
τόµ. ΙΕ, σ. 460.
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3109.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3679.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6947.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτά-
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κης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9198.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9978.
Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χάνει την αυτονοµία του ο ΕΟΠΥΥ». τόµ. Β, σ. 1156, 1157, 1158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ινστιτούτο
Φαρµακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ)». τόµ. Β,
σ. 1306, 1308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1864, 1877, 1882, 1883, 1884,
1886, 1910, 1912, 1914, 1917-1919, 1922, 1923.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1864,
1921, τόµ. ΣΤ, σ. 3627, 3931, τόµ. ΙΕ, σ. 116, τόµ. ΙΣΤ, σ.
838, 874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Δ, σ. 2343,
2344, 2345.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Να καταβάλλονται κανονικά οι αµοιβές του επικουρικού προσωπικού
του ΕΣΥ". τόµ. Δ, σ. 2669, 2670.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3628, 3629, 3630, 3631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3932, 3986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και

του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4749,
4755.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5290, 5355, 5356,
5357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5708, 5721,
5723, 5724, 5727, 5731, 5732, 5734.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλλειψη
Παιδιάτρων στο Γενικό Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας Ικαρίας». τόµ. Η, σ. 5770, 5771.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης. τόµ. Η, σ. 5772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανυπαρξία εθνικής πολιτικής για την αντιµετώπιση του καρκίνου και έλλειψη καινοτόµων ογκολογικών φαρµάκων». τόµ. Η, σ.
5774, 5775, 5776.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5860-5862,
5869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;» τόµ. Θ, σ. 5960, 5961.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7560, 7561.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7849, 7866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8167, 8174, 8178, 8182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αυξηµένα ποσοστά καισαρικών τοµών στην Ελλάδα». τόµ. ΙΒ, σ. 8285,
8286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επείγουσες
ανάγκες στελέχωσης των Κέντρων Υγείας Πάργας, Καναλακίου και Φιλιππιάδας του Νοµού Πρεβέζης». τόµ. ΙΒ, σ.
8287, 8288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς παι-

δίατρο εδώ και δυόµισι µήνες το Κέντρο Υγείας Αίγινας Ελλείψεις και σε Οφθαλµίατρο και ΩΡΛ». τόµ. ΙΒ, σ. 8289,
8290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8847, 8849.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9028,
9029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 114, 116, 119, 124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 719, 740,
741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 873, 874, 877, 883, 887889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
φαρµάκων και διεθνώς ελεγχόµενων ουσιών στο διαδίκτυο». τόµ. ΙΓ, σ. 9283, 9284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλλειψη
σκευασµάτων γ-σφαιρίνης». τόµ. ΙΓ, σ. 9285, 9286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκαλύψεις
για το ΚΕΕΛΠΝΟ που εκθέτουν την ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας». τόµ. ΙΓ, σ. 9287, 9288, 9289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάχρηση
των ευεργετικών διατάξεων του Νόµου 4368/2016». τόµ.
ΙΓ, σ. 9290, 9291, 9292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ελλείψεις ιατρικού προσωπικού των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας». τόµ. ΙΔ, σ. 9551, 9552.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στον Νοµό Χαλκιδικής». τόµ.
ΙΔ, σ. 9717, 9718.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης οδηγεί σε υγειονοµική βόµβα λόγω
του HIV». τόµ. ΙΔ, σ. 9719, 9720, 9721.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Είναι υποχρεωτικός ή όχι ο εµβολιασµός"; τόµ. ΙΣΤ, σ. 836, 837, 838.
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ)
Διορισµός της στη θέση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 947,
949.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρ-
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νηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 947-949, 953, 958, 959, 960,
961.
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 554, 582.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 582,
τόµ. Β, σ. 1214, 1215, τόµ. Δ, σ. 2394, 2401, 2439, τόµ.
ΣΤ, σ. 4305, τόµ. Η, σ. 5515, 5516, 5705, τόµ. Θ, σ. 5995,
6157, τόµ. Ι, σ. 6716, τόµ. ΙΑ, σ. 7823, τόµ. ΙΒ, σ. 8138,
8655, 8656, 8681, τόµ. ΙΓ, σ. 9097, 9105, 9109, 9139,
9142, 9143, 9145, 9297, 9301, τόµ. ΙΔ, σ. 9571, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 558, 740, 845, 884.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον δολοφονηθέντα δικηγόρο Μ. Ζαφειρόπουλο. τόµ. Α, σ. 582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
672, 674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 896, 899, 900.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1204-1206, 1214, 1215.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1757.
Παρέµβασή του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού
Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί
του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2209.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2401, 2435, 2436,
2440, 2453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3145, 3153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας

ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4395, 4396.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4396.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παρανοµίες
στην εκµετάλλευση παραλιών στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα». τόµ. Ζ, σ. 4595, 4596, 4597.
Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. τόµ. Ζ, σ. 4862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4862.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5301, 5322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5521, 5555, 5556.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µε-
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ταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5634.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5705,
τόµ. Θ, σ. 5995, 5996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5996, 6014,
6015, 6017.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 6014.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης και τον προγραµµατισµό της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6153.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6153, 6177, 6178, 6186-6188.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6178, 6186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6642.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6714, 6715, 6716, 6719.
Αναφορά του στην ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε απάντηση των ισχυρισµών του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά µε τα Ίµια. τόµ. Ι, σ.
6718, 6719.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μη διάκριση
στην τραπεζική προµήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών». τόµ. Ι, σ. 6858, 6859.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6860.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7461, 7464, 7465,
7466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επαναφορά
αρχικής ρύθµισης ν. 3852/2010». τόµ. ΙΑ, σ. 7783, 7784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8134, 8138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8683, 8687.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8989, 8990.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιω-
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µατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9044, 9049,
9050, 9079, 9093, 9094, 9104, 9105, 9128, 9142, 9143.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9049, 9050, 9079.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9450.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9573,
9574.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
557, 558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 731, 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας

2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
856.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 882.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1873, 1874, 1909, 1910.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1873,
1888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3144, 3145.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «SOS για τις
Παθολογικές κλινικές και το Ψυχιατρικό τµήµα του Γενικού
Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιώς». τόµ. Η, σ. 5754, 5755,
5756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η ανεπάρκεια της Κυβέρνησης οδηγεί σε υγειονοµική βόµβα λόγω
του HIV». τόµ. ΙΔ, σ. 9719, 9720.
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8800.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9415, 9425.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9698.
Π
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4869.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5676, 5710,
5727, 5733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Νότια παράκαµψη Μυτιλήνης». τόµ. Θ, σ. 6387, 6388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6455.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6455,
τόµ. ΙΑ, σ. 7566, 7596, τόµ. ΙΓ, σ. 9430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6636.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο

ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7535-7537, 7565,
7566, 7567, 7574, 7588, 7593, 7594, 7599, 7600, 7601.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9151, 9152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9430, 9431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9979.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 47.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 347, 348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την
εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης
Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής".
τόµ. Β, σ. 989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1970.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2033.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
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Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2033, 2034.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2034,
τόµ. Δ, σ. 2229, τόµ. Θ, σ. 5994, τόµ. ΙΑ, σ. 7444, 7448,
τόµ. ΙΒ, σ. 8345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2190, 2229.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2686, 2687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3015-3018, 3316.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3478, 3506-3508.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3478, 3507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4312-4314.
Οµιλία του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ. Ζ,
σ. 4457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4457-4459.
Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. τόµ. Ζ, σ. 4858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4858-4860.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5441.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις

για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5692.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5992-5994,
5996.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 5996.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6877-6879.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 69356937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7186-7188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7373, 7374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7446-7448.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7570.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8018-8020, 8021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Ο-
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δηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8303-8305.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8643-8645.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8874.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9380, 9381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9412.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 207.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 207.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 1) "Κύρωση των
τροποποιήσεων της Σύµβασης για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε
µε το ν. 2540/1997 (Α’ 249)" και 2) "Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που
κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988 (Α’ 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος". τόµ. ΙΕ, σ.
462.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας

της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
558-560.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 320-322, 326, 336, 348, 424.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 421,
τόµ. Ε, σ. 3254, τόµ. Η, σ. 5514, τόµ. ΙΒ, σ. 8266, 8272,
τόµ. ΙΔ, σ. 9901, τόµ. ΙΣΤ, σ. 946.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3251, 3253, 3254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3943, 3944.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5276, 5277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
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Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6421, 6422, 6426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αρχή Συνεπιµέλειας Τέκνων - Ειδική Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή
για την αναµόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου». τόµ. Ι,
σ. 7290, 7291.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8268, 8272, 8273.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9188,
9189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9900, 9901.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 946.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3957.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Επαίσχυντη
και επικίνδυνη η απόφαση της "Αριστερής" Κυβέρνησης για
την ακύρωση ασύλου στον αξιωµατικό της Αεροπορίας
"OZKAYNAKCI SULEYMAN"". τόµ. Ζ, σ. 5011, 5012.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5011,
5012, τόµ. Θ, σ. 6040, τόµ. Ι, σ. 6828, 6829, τόµ. ΙΒ, σ.
8236, τόµ. ΙΓ, σ. 9334, 9335.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από
τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)

Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5397.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εγκληµατικότητα και κάθε λογής επιθέσεις από ανθρώπους του υποκόσµου και γιαλαντζί επαναστάτες». τόµ. ΙΓ, σ. 9334, 9335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κίβδηλες οι
υποσχέσεις του Πρωθυπουργού για τους παιδικούς σταθµούς» τόµ. ΙΣΤ, σ. 669.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Κοσµήτορα της Βουλής, για
την Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη
Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ.
2362.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5889.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6076.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7402.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
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του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7860.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9219.
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1950,
1953, τόµ. Θ, σ. 5873.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οι νόµοι δεν
ισχύουν για τους δικαστές; Έχουν δικούς τους νόµους;»
τόµ. Γ, σ. 1951, 1952, 1953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2702, 2705, 2712, 2713.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5268, 5269, 5301,
5302.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5270,
5271.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-

θρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5873, 5874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε κόµµατα;» τόµ. Θ, σ.
5958, 5959.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7839-7841.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9182,
9183.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1719, 1723, 1733-1735, 1767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3247.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3525, 3525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Κανένα "λαϊκό" σπίτι στα χέρια τραπεζίτη". τόµ. ΣΤ, σ. 3748, 3749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3853.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλλειψη
προστασίας της πρώτης κατοικίας των φυσικών προσώπων
οφειλετών, εµπόρων και επιχειρηµατιών που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό
µηχανισµό ρύθµισης οφειλών». τόµ. Ζ, σ. 4550, 4551.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4551.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαγγελίες
του ΥΠΕΘΑ για την εξαγορά των κόκκινων δανείων των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων µε χρήµατα του Δηµοσίου». τόµ. Ζ, σ. 4791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ανάγκη επέκτασης της ισχύος θετικής δικαστικής απόφασης του νόµου
για τα "υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα" που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του πρωτοφειλέτη και υπέρ των συνοφειλετών και των εγγυητών του". τόµ. Ζ, σ. 5023, 5024.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαγορά
κόκκινων δανείων από τους δανειολήπτες». τόµ. Η, σ.
5465, 5466.
Επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι, σύµφωνα µε το 20/27-2-2018 Προεδρικό
Διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35/27-2-2018 (τ.
Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε από τη θέση
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και απαλλάχθηκε
από τα καθήκοντά του. τόµ. Η, σ. 5602.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1862, 1863, 1874, 1921.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1920,
τόµ. Ε, σ. 3137, τόµ. Ζ, σ. 4746, τόµ. ΙΓ, σ. 8784, 9047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3940.
Παρέµβασή του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική
πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4562, 4563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5711, 5715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5780, 5786, 5787.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρα-

τίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5851.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 881.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 546, 547, 554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1743, 1744.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2175,
τόµ. Ε, σ. 3085, 3357, τόµ. ΣΤ, σ. 4273, τόµ. Ζ, σ. 4590,
τόµ. ΙΓ, σ. 9198, τόµ. ΙΕ, σ. 111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3086.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3197, 3246, 3247.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση
διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού
Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3491, 3501.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4560, 4562, 4576, 4577.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5690, 5691.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9045, 9046.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9684.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3371.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3678.
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 548.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιλογή διευθυντών των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του
Νοµού Αρκαδίας». τόµ. Β, σ. 1148, 1149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3106, 3107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5109.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6457, 6458.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7347, 7348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8865.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
549.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 446.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανο-
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νισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’, 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε, σ. 3002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3605, 3606, 3607, 3608, 3621.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3606,
3608, τόµ. ΣΤ, σ. 3942, τόµ. Η, σ. 5254, 5399, 5518,
5520, τόµ. ΙΒ, σ. 8269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3941, 3942.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5244.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και

10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5244, 5254, 5255,
5256.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5518-5520, 5541.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5841, 5842.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επεισόδια
και συγκρούσεις στο λιµάνι της Πάτρας µεταξύ µεταναστών
και ελληνικών αρχών». τόµ. Θ, σ. 6055, 6056.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αυξάνεται η
ανασφάλεια σε περιοχές της Πάτρας». τόµ. Ι, σ. 6811,
6812, 6813.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6866, 6871.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, «Σοβαρή ανησυχία στην
Αχαΐα για τα µέτρα αντιµετώπισης του φαινοµένου των µεδουσών στον Πατραϊκό κόλπο». τόµ. Ι, σ. 7063, 7064,
7065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7539-7541, 7601,
7603.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
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Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7813, 7814.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα "Κατασκευή
ψευδών ειδήσεων (fake news) µε τη συµµετοχή Ελλήνων αξιωµατούχων και την αρωγή κρατικών ΜΜΕ". τόµ. ΙΒ, σ.
8090, 8091.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8258, 8269, 8277, 8280.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8269.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8473, 8474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8787.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9131.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’
(ΦΕΚ 51 Α’ / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’ / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ’ Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α’ /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ, σ. 10198.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 366.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 890,
905, τόµ. Δ, σ. 2116, τόµ. ΙΒ, σ. 8120.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνά-

µεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 903, 904, 905, 907.
Επιστολή της Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας.
τόµ. Β, σ. 1132.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1986, 1988.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3071.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3643, 3644.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3879.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5498.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
της Προστασίας των Συντάξεων των ΑµεΑ από τον Νόµο
Κατρούγκαλου». τόµ. Θ, σ. 6052, 6053.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8121.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9748.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9942, 9943.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη. τόµ. ΙΕ, σ. 460.
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Α, σ. 40, 44, 46, 54.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνη-
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σης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 349.
Οµιλία της σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις: α) µε
θέµα: "Συνεχίζει η Υπουργός την αδικία µε το τέλος επιτηδεύµατος στα µικρά χωριά" και β) σχετικά µε την επιβολή
τέλους επιτηδεύµατος σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντακόσιους κατοίκους. τόµ. Α, σ. 604, 606.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την
εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης
Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής".
τόµ. Β, σ. 988, 990.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Επανένταξη οφειλετών του Δηµοσίου στη ρύθµιση των εκατό δόσεων».
τόµ. Β, σ. 1308, 1309.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2092.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3193, 3194, 3195, 3247.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3195,
τόµ. ΣΤ, σ. 4011, τόµ. Ζ, σ. 4444, 4452, 4463, 4467,
4468, τόµ. Θ, σ. 6424, τόµ. ΙΓ, σ. 9282, τόµ. ΙΕ, σ. 170,
171, 178, 180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3525.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3621, 3622, 3623, 3625, 3631, 3637, 3639.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Μέτρα στήριξης των σεισµοπαθών Λέσβου". τόµ. ΣΤ, σ. 3753, 3754,
3755, 3756.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ανάγκη άµεσης ελευθέρωσης των 20.000 ιδιοκτητών στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές των δήµων της ευρύτερης περιοχής των
Αθηνών, από τις διεκδικήσεις του δηµοσίου". τόµ. ΣΤ, σ.
3756, 3758.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3915.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4444, 4448, 4452, 4455, 4459, 4466, 4467, 4468.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παρανοµίες
στην εκµετάλλευση παραλιών στη Μύκονο και στην υπόλοιπη Ελλάδα». τόµ. Ζ, σ. 4595, 4596, 4597.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: i. "Κύρωση του Τροποποιητικού
Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προ-

βλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής" και ii. "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων
των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ.
Ζ, σ. 4604.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4734.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απώλειες αντί
ωφέλειας από το τέλος διανυκτέρευσης και τον αυξηµένο
ΦΠΑ στα νησιά». τόµ. Ζ, σ. 5061, 5062.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη εξορθολογισµού του αριθµού και του ελαχίστου ποσού καταβολής των δόσεων φόρου κληρονοµιάς, δωρεών και γονικών
παροχών». τόµ. Ζ, σ. 5062, 5063, 5064.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5094.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς πρόνοια για την προστασία της πρώτης κατοικίας η Εγκύκλιος
για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς από 1-5-2018».
τόµ. Η, σ. 5766, 5767.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στήριξη πληγέντων παραγωγών σε Βιάννο, Ιεράπετρα και Σητεία κ.λπ.».
τόµ. Η, σ. 5768, 5769.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5999.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6424.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μόνο 350 ευρώ παίρνουν οι πέντε χιλιάδες υποψήφιοι διδάκτορες της
χώρας. Τους αντιµετωπίζουµε ως επιχειρηµατίες;» τόµ. Ι, σ.
6670, 6671.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµέ-
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νων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6830-6832,
6836.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών µισθωτών και συνταξιούχων προς την
εφορία σε έως 120 δόσεις». τόµ. Ι, σ. 6890, 6891.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6911.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7175, 7182, 7184, 7192-7194, 7196.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αύξηση στις
µισθωτικές αξίες απλής χρήσης αιγιαλού». τόµ. Ι, σ. 7296,
7297.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7316, 7317.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο κρασί». τόµ.
ΙΑ, σ. 7990, 7991.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
φορολογικών µηχανισµών ΕΑΦΔΣΣ για τις συναλλαγές
λιανικής πώλησης». τόµ. ΙΑ, σ. 7992, 7993.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8107, 8108.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8803, 8804, 8810.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Οι υποθέσεις
φοροδιαφυγής που παραγράφησαν στη διαδροµή από
ΣΔΟΕ σε ΑΑΔΕ και οι κυβερνητικές ευθύνες για την απώλεια εσόδων». τόµ. ΙΓ, σ. 9281, 9282, 9283.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9735, 9789.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 175, 176, 178, 179, 180, 193,
200, 211, 213-215.
Συλλυπητήρια αναφορά της στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 213.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 323, 357, 358.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσε-

ων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3858, 3860, 3866.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5294.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7341, 7342.
Παρέµβασή της στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7832.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8872-8874.
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
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διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3664, 3669.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7299, 7300.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 330, 331, 337.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 331,
τόµ. Δ, σ. 2382, τόµ. Ζ, σ. 4757, τόµ. Η, σ. 5352, τόµ. ΙΑ,
σ. 7856, τόµ. ΙΣΤ, σ. 540, 955.
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α, σ. 337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1206, 1207.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «Ηλιακή
Ενέργεια». τόµ. Β, σ. 1297, 1298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1869-1871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1997.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2021.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2115.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2140, 2141.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος..
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3212-3214, 3325, 3326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3612, 3613, 3614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3845, 3846, 3847, 4001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
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του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4738,
4757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5083-5085.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5352, 5353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5684, 5738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θάνατος
26χρονου κρατουµένου µέσα στις φυλακές Λάρισας». τόµ.
Η, σ. 5749, 5750.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5862, 5863.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5980.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περι-

πτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6413, 6466.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αστυνοµικοί
στη φύλαξη VIP προσώπων». τόµ. Ι, σ. 6809, 6810, 6811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αρµόδιας Αρχής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρµογής". τόµ. Ι, σ. 6835.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7582.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βου-
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λής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7802.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7802, 7856.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8021, 8022.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8274, 8275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσο-

πρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8779, 8780.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9382, 9383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9733-9735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9868, 9867.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’
(ΦΕΚ 51 Α’ / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’ / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ’ Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α’ /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ, σ. 10200.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
538-540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 717.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 954, 955.
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ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς ΕΛΤΑ
η Πάτµος λόγω εξουθένωσης της µοναδικής υπαλλήλου».
τόµ. Β, σ. 819, 820.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1174, 1175, 1179, 1180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1966, 1967.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα πρόληψης και καταπολέµησης κυβερνοεπιθέσεων». τόµ. Δ, σ.
2331, 2332.
Αναφορά του στην ηµέρα εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης, ηµέρα ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάµου.
τόµ. Δ, σ. 2331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ισότιµη
προβολή όλων των κοµµάτων στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. τόµ. Δ, σ. 2663, 2664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2699, 2717, 2724, 2730-2733, 2735, 2736.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2721,
τόµ. Ε, σ. 3484, 3500, 3510, 3534, τόµ. ΣΤ, σ. 3751, τόµ.
ΙΔ, σ. 9695, τόµ. ΙΣΤ, σ. 549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3319, 3320.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3480, 3484, 3492, 3495-3497, 3498, 3506, 3533, 3536,
3538.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον θάνατο των δηµοσιογράφων Δηµήτρη Αλειφερόπουλου και Βασίλη Μπεσκένη.
τόµ. Ε, σ. 3533.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δράση για
την επιχορήγηση για δορυφορικό δέκτη των λευκών περιοχών που δεν καλύπτονται από το επίγειο ψηφιακό σήµα.
τόµ. ΣΤ, σ. 3749, 3750, 3751.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3952, 3953.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανεπαρκής
κάλυψη τηλεοπτικού σήµατος και διαδικτυακών υπηρεσιών
στον Νοµό Φθιώτιδας». τόµ. Ζ, σ. 4374, 4375.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιλογή
στρατηγικού επενδυτή για την εταιρεία FORTHNET - κίνδυνος περιορισµού και νόθευσης του ανταγωνισµού». τόµ. Ζ,
σ. 4544, 4545.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο σύνολο των Υπουργείων. τόµ. Ζ, σ.
4546, 4547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διοχετεύεται
το 30% της κρατικής διαφήµισης στην Περιφέρεια;» τόµ. Ζ,
σ. 4548, 4549, 4550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις επενδύσεις για την ευρυζωνικότητα. τόµ. Η, σ.
5169, 5170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη επαναφοράς του µειωµένου ταχυδροµικού τέλους για τα έντυπα των ιδιοκτητών-δηµοσιογράφων που είναι ή µπορούν να
είναι µέλη της ΕΔΙΠΤ». τόµ. Η, σ. 5174, 5175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6624, 6625, 6626.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Ελληνικό Διαστηµικό Οργανισµό. τόµ. Ι, σ. 7256, 7257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παραίτηση
καθηγητού Σταύρου Κριµιζή, Προέδρου του Ελληνικού
Διαστηµικού Οργανισµού (ΕΛΔΟ)». τόµ. Ι, σ. 7258, 7259,
7260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα "Κατασκευή
ψευδών ειδήσεων (fake news) µε τη συµµετοχή Ελλήνων αξιωµατούχων και την αρωγή κρατικών ΜΜΕ". τόµ. ΙΒ, σ.
8090, 8091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ταλαιπωρία
και επιβάρυνση των καταναλωτών από την καθυστέρηση απόδοσης χρηµατικών ποσών που έχουν καταβάλει στα ΕΛΤΑ για εξόφληση λογαριασµών της ΔΕΗ». τόµ. ΙΒ, σ. 8627,
8628.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
543, 544, 552-554, 554, 556, 562.
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώρι-
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ση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 401, 402, 429.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 402,
τόµ. Γ, σ. 1318, τόµ. Δ, σ. 2085, τόµ. Ζ, σ. 4602, 4746,
4747, τόµ. Η, σ. 5245, τόµ. Θ, σ. 6064, τόµ. ΙΑ, σ. 7576,
τόµ. ΙΓ, σ. 9047, 9048, τόµ. ΙΔ, σ. 9566, 9573, τόµ. ΙΕ, σ.
272, 273, 274, 275, 314, 317, 324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 882, 883, 884, 885.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 885, τόµ.
ΙΕ, σ. 274, 275.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Ενισχυµένης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός και της Δηµοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου". τόµ. Γ, σ. 1318.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2085.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2138.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’, 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε, σ. 3002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3249, 3324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3880-3882.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Οικονοµικών: i. "Κύρωση του Τροποποιητικού
Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής" και ii. "Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του
Συµβουλίου για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και των κοινών δηλώσεων
των συµβαλλόµενων µερών και διατάξεις εφαρµογής". τόµ.
Ζ, σ. 4602.
Αναφορά του στην επέτειο της κρίσης των Ιµίων και στον
χαµό των τριών αξιωµατικών του Ελληνικού Πολεµικού
Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4602.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4745, 4746, 4747.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4745,
4746, 4747.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5245.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5245, 5285, 5286.
Οµιλία του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-42016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
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µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6066, 6067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Περί εγκριθείσης δαπάνης ποσού 23.170.067 ευρώ ως αποζηµίωση
της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.». τόµ. Θ, σ. 6096, 6097.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7404.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και

άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7587.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8129-8131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8492-8494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8788.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9048, 9049.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9048, 9049.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9513, 9514.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9566,
9572.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’
(ΦΕΚ 51 Α’ / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’ / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ’ Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α’ /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
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αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ, σ. 10198, 10204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµ. 15 το οποίο τροποποιεί
τη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών". τόµ. ΙΕ, σ. 53.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 110, 111.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 272,
273, 274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 272, 273, 274,
275, 319, 322, 323, 324, 325.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1888, 1891.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1891,
τόµ. Ε, σ. 3205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3203, 3205.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3478,
τόµ. Η, σ. 5254, τόµ. ΙΑ, σ. 7457, τόµ. ΙΑ, σ. 7811, 7815,
τόµ. ΙΔ, σ. 9886, 9887.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3650, 3659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3931, 4011.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής

και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5242.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5242, 5250, 5251.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7370.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7456, 7457.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7573.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµό-
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πουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7807-7809.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8758, 8799, 8800.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 206.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 206.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 315.
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.

Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1955-1957, 1981, 1991,
2006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3190, 3191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4431-4433, 4452, 4460, 4465.
Οµιλία του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ. Ζ,
σ. 4466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7172, 7196.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7195,
τόµ. ΙΑ, σ. 7381, τόµ. ΙΓ, σ. 9099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7380.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9027, 9098,
9099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9443, 9444,
9445.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9859.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 174.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 174.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 274, 320.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 320.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 888, 897, 898, 899.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2372,
τόµ. Ε, σ. 3284, 3285, τόµ. ΣΤ, σ. 3595, 3930, 3953, τόµ.
Ζ, σ. 4392, τόµ. Η, σ. 5726, 5728, τόµ. ΙΑ, σ. 7402, 7593,
7594, 7596, τόµ. ΙΓ, σ. 8756.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3109.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3276, 3282-3284, 3285, 3286, 3329,
3330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3595, 3696, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3930, 3931, 3977, 3978.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4394, 4395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4394, 4395.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)

Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5245, 5246.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5245, 5246, 5302,
5303, 5304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5726, 5727,
5728.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5869, 5870,
5871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7400, 7401, 7402.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και

335
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7592, 7593, 7594.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8761.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8883, 8884, 8886.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9787, 9788, 9789, 9791, 9796.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’
(ΦΕΚ 51 Α’ / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’ / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ’ Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α’ /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ, σ. 10199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 724-726.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Λογαριασµός
Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
(ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ. Α, σ. 502, 503.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναδροµικές
εισφορές δηµοσιογράφων µε παράλληλη απασχόληση».
τόµ. Β, σ. 781, 782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αριθµός διπλών και τριπλών συντάξεων στη χώρα". τόµ. Γ, σ. 1857,
1858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλ-

λες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1887, 1888, 1898, 1904, 1911.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1987, 1988.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να διασφαλιστούν οι όροι για να συνεχίσουν να καταβάλλονται οι επικουρικές συντάξεις στο σύνολο των εργαζοµένων της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς καµία µείωση». τόµ. Δ, σ. 2164,
2165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δυσλειτουργίες στην αναγνώριση του δικαιώµατος οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε βαριά νοητική υστέρηση». τόµ. Δ, σ. 2166,
2167.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Βιωσιµότητα
του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ. Δ, σ. 2464, 2465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3525, 3526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εκατόν είκοσι δόσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. ΣΤ, σ. 3589, 3590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκλείονται
από τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων τέσσερις µεγάλες κατηγορίες οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών». τόµ.
ΣΤ, σ. 3830, 3831, 3832.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να απεγκλωβιστούν χιλιάδες υπό συνταξιοδότηση συµπολίτες µας, ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ, οι οποίοι σήµερα είναι χωρίς εισόδηµα και χωρίς σύνταξη». τόµ. Ζ, σ. 4342,
4343.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θα ασχοληθείτε επιτέλους µε το πρόβληµα των χιλιάδων συµπολιτών
µας που δεν συνταξιοδοτούνται λόγω οφειλών;» τόµ. Ζ, σ.
4421.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χρεώνουν επιπλέον εισφορές σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελµατίες εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας- Να προχωρήσει άµεσα ο συµψηφισµός τους». τόµ. Ζ, σ. 4808, 4809.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4809.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δώστε το δικαίωµα σε βιοπαλαιστές µικροµεσαίους επαγγελµατίες και
εν γένει επιχειρηµατίες στη "δεύτερη ευκαιρία" µε την υπαγωγή τους στη ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών». τόµ. Η,
σ. 5071, 5072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «"Αιµορραγούν" οικονοµικά χιλιάδες ασφαλισµένοι του ΕΦΚΑ από τις
καθυστερήσεις στην εναρµόνιση του τρόπου καταβολής των
εισφορών τους στον Οργανισµό». τόµ. Η, σ. 5415, 5416,
5417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Ο-
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δηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5994, 5995,
6002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μειωµένες
συντάξεις αγροτών». τόµ. Θ, σ. 6051, 6052.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
της Προστασίας των Συντάξεων των ΑµεΑ από τον Νόµο
Κατρούγκαλου». τόµ. Θ, σ. 6052, 6053.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα προσδιορισµού ποσοστού αναπηρίας». τόµ. Θ, σ. 6389, 6390.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χειροτέρευση
των όρων απόδοσης της ασφάλισης του ΕΦΚΑ προς τους
ασφαλισµένους». τόµ. Θ, σ. 6390, 6391, 6392.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιστηµονική
τεκµηρίωση υπουργικής απόφασης περί µειώσεως ποσοστού αναπηρίας για άτοµα που βρίσκονται στο φάσµα του
αυτισµού». τόµ. Θ, σ. 6392, 6393.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στέρηση συντάξεων και επιδοµάτων λόγω οφειλόµενων ασφαλιστικών
εισφορών». τόµ. Θ, σ. 6393, 6394.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάργηση
του άρθρου 12 του ν.4387/2016 και των τροποποιήσεων
του νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων"». τόµ. Θ, σ. 6395, 6396.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στοιχεία από
την πορεία εφαρµογής του Ν. 4387/2016 (Νόµος Κατρούγκαλου)». τόµ. Ι, σ. 7014, 7015, 7016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Υγιεινή και ασφάλεια για εργαζόµενους και συναλλασσόµενους στα κτήρια του ΕΦΚΑ». τόµ. ΙΑ, σ. 7484, 7485, 7486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ένταξη όλων των µορφών της Σκλήρυνσης κατά πλάκας στον πίνακα των µη αναστρέψιµων παθήσεων». τόµ. ΙΔ, σ. 9470,
9471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτησή του, µε θέµα: «Απεµπλοκή και επιτάχυνση της επεξεργασίας αιτήσεων συνταξιοδότησης στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΕΦΚΑ Αγροτών».
τόµ. ΙΕ, σ. 422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επεκτείνεται
η ανάλγητη πολιτική της Κυβέρνησης στον ασφαλιστικό τοµέα και σε νέες κατηγορίες συµπολιτών µας». τόµ. ΙΣΤ, σ.
709, 710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9749, 9752, 9768, 9773, 9794.
ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε

τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5275, 5276.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7832.
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΣΤΕΡΓΙΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μη διάκριση
στην τραπεζική προµήθεια πιστωτικών και χρεωστικών καρτών». τόµ. Ι, σ. 6859.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6865, 6868,
6869, 6870, 6871, 6872, 6883, 6884-6886, 6887.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6868,
τόµ. ΙΒ, σ. 8132, 8655, 8660, 8674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8101, 8103, 8123, 8124, 8125, 8132, 8133, 8137, 8139.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8660, 8675, 8678, 8681, 8683, 8688.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµω-
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ση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2172, 2173,
2174, 2185, 2197, 2198, 2199, 2210, 2211, 2213, 2231,
2232, 2233, 2234, 2235.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3239, 3240.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαίρεση της
κατασκευής του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)
στο Νοµό Λασιθίου». τόµ. Ζ, σ. 4813, 4814, 4815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5420,
5421, 5435, 5451.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5421.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6634, 6635, 6638, 6639.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αξιοποίηση
Χρηµατοδοτήσεων από Ταµείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την προµήθεια νέων σκαφών του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την ενίσχυση της επιτήρησης των
θαλασσίων συνόρων, την αποτελεσµατική έρευνα και διάσωση και την καταπολέµηση του εγκλήµατος στη θάλασσα».
τόµ. ΙΓ, σ. 9340, 9341.
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Περικοπή
των νοσηλίων σε µονάδες εντατικών θεραπειών (ΜΕΘ) ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Β, σ. 827, 828, 829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καµία ορατή
εξέλιξη για τη δηµιουργία θεραπευτικού Ογκολογικού Τµήµατος στη Ρόδο». τόµ. Β, σ. 830, 831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρόνια έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην παιδοχειρουργική κλινική
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
(ΠΑΓΝΗ). τόµ. Β, σ. 832, 833.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1864,

1873, τόµ. Δ, σ. 2411, τόµ. Ε, σ. 3295, τόµ. ΣΤ, σ. 3885,
3887, τόµ. Ζ, σ. 4757, τόµ. Η, σ. 5271, 5306, 5307, 5695,
5787, 5791, 5792, τόµ. Θ, σ. 5885, τόµ. ΙΑ, σ. 7812, 7847,
7849, τόµ. ΙΒ, σ. 8182, 8292, τόµ. ΙΓ, σ. 9130, 9134, τόµ.
ΙΔ, σ. 9668, τόµ. ΙΕ, σ. 113, 126, 127, τόµ. ΙΣΤ, σ. 727,
739, 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1864, 1873, 1874, 1875, 1921.
Αναφορά του στη χορήγηση άδειας εξόδου από τις φυλακές του Δ. Κουφοντίνα. τόµ. Γ, σ. 1921.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3187, 3189, 3190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4735,
4739, 4740, 4741, 4742, 4744, 4745, 4749, 4753-4755,
4756, 4757.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4741, 4742, 4745.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5274, 5304, 5305,
5306, 5307, 5308.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5307,
5308, τόµ. ΙΓ, σ. 9136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5694, 5695.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παιδιατρικό
Νοσοκοµείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη». τόµ. Η, σ. 5752,
5753, 5754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «SOS για τις
Παθολογικές κλινικές και το Ψυχιατρικό τµήµα του Γενικού
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Νοσοκοµείου Νίκαιας Πειραιώς». τόµ. Η, σ. 5755, 5756.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μόνιµη λύση
στην εργασιακή ανασφάλεια και απληρωσιά των εργαζόµενων σε καθαριότητα και σίτιση στα Νοσοκοµεία του ΠΑΓΝΗ και του "Βενιζέλειου"». τόµ. Η, σ. 5757, 5758, 5759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα για την
οδοντιατρική περίθαλψη παιδιών µε ειδικές ανάγκες στη
νησιωτική χώρα». τόµ. Η, σ. 5759, 5760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του claw back σε συµβεβληµένους και µη κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανοµείς και προµηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων. τόµ. Η, σ. 5761, 5762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα ελλείψεων προσωπικού, κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. τόµ.
Η, σ. 5764, 5765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5788, 5789, 5790, 5791, 5792.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5845, 5863,
5869, 5870, 5887, 5888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6626, 6628, 6629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση προβληµάτων στις αίθουσες χειρουργείων της νέας πτέρυγας του Νοσοκοµείου Χίου». τόµ. Ι, σ. 7286, 7287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ιδιωτικών κλινικών». τόµ. Ι, σ. 7287, 7288, 7289.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:

α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7810, 7828, 7847, 7848, 7849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8169, 8171, 8176, 8178,
8180, 8181, 8182.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς
παιδίατρο εδώ και δυόµισι µήνες το Κέντρο Υγείας Αίγινας
- Ελλείψεις και σε Οφθαλµίατρο και ΩΡΛ». τόµ. ΙΒ, σ.
8290.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για τους επιτυχόντες στον διαγωνισµό 8µηνου για τα δυο Νοσοκοµεία
Λάρισας». τόµ. ΙΒ, σ. 8291, 8292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποστολή δύο ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Μολάων και ενίσχυση µε
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των Μονάδων Υγείας του Νοµού Λακωνίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8293, 8294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8785, 8786.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9097.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9097, 9128,
9129, 9136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9454.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εικόνα κατάρρευσης παρουσιάζει το Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας».
τόµ. ΙΔ, σ. 9552, 9553, 9554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η διοικητική
αυτονόµηση του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου προϋποθέτει
την θωράκισή του µε προσωπικό και εξοπλισµό». τόµ. ΙΔ, σ.
9555, 9556.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στελέχωση
του Γενικού Νοσοκοµείου Δράµας µε αναισθησιολόγους
και των Κέντρων Υγείας του Νοµού µε ιατρονοσηλευτικό
προσωπικό». τόµ. ΙΔ, σ. 9556, 9557, 9558.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για την συνεχιζόµενη ανασφάλεια - οµηρεία του επικουρικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ». τόµ. ΙΕ, σ. 424, 425, 426.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 114, 117, 126, 127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 737, 738,
739, 740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 871, 872, 874, 877, 879,
883, 884-886, 887, 889.
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3094, 3095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9889, 9901, 9909.
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 645.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1176.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2430.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3218.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3703.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4457.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6228.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9197,
9198.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9198.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άµυνας. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1910.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη
-τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη
και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ, σ. 2478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3112.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική
εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9438.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 116.
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 575.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
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και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3101.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4307, 4308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7598.
Αναφορά του στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8494.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9026,
9027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9911, 9912.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 514.
Σ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3304, 3305.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5304.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5308-5311.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας". τόµ. ΙΑ, σ. 7411.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
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στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7843.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9108, 9109.

του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7837-7839.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 91919193.

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5318-5321, 5322.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5321,
τόµ. ΙΓ, σ. 9193.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6981.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86

ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στο "κόκκινο"
παραµένει η ρύπανση από την πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας». τόµ.
Β, σ. 1299, 1300, 1301.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2174, 2210,
2211, 2218, 2227, 2229, 2232, 2234, 2235.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2234,
τόµ. Η, σ. 5448, 5454, τόµ. ΙΓ, σ. 9455.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η "νέα θαλάσσια Εγνατία" χαράζει ρότα ανάπτυξης και προόδου για
τον Έβρο, τη Σαµοθράκη και την Θράκη». τόµ. Δ, σ. 2334,
2335.
Αναφορά του στην ηµέρα εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης, ηµέρα ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάµου.
τόµ. Δ, σ. 2335.
Αναφορά του στην ηµέρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών. τόµ. Δ, σ. 2335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4824, 4830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5427,
5434, 5450, 5451, 5454.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6617, 6624, 6629, 6641, 6642, 6644, 6645, 6648,
6649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9398, 9411,
9414, 9417, 9426, 9434, 9441, 9446, 9447, 9448, 9454,
9455, 9456.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. τόµ. ΙΕ, σ. 459.
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ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής, για
τη Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3154.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανεπαρκής
κάλυψη τηλεοπτικού σήµατος και διαδικτυακών υπηρεσιών
στον Νοµό Φθιώτιδας». τόµ. Ζ, σ. 4373, 4374.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Α. Ασηµακοπούλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. Θ, σ. 6080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7382.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9800.
ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 331, 332, 333, 427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 529.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 619, τόµ. Β, σ.
681.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 867, 914, 915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εισφορά του
ν. 128/1975». τόµ. Β, σ. 1143, 1144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1171, 1215.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1214,
τόµ. ΣΤ, σ. 4320, 4321, τόµ. Η, σ. 5790, τόµ. Θ, σ. 5994,
6377, τόµ. Ι, σ. 6901, τόµ. ΙΑ, σ. 7554, τόµ. ΙΒ, σ. 8123,
τόµ. ΙΕ, σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτή-

των, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1739-1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1996.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2022.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2022.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2031.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2115, 2116, 2121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2180-2182,
2185.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάθεση προς ψήφιση πολυσέλιδης τροπολογίας, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «Δια βίου εκπαίδευση
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε
θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην
ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση
διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις» και επί
της πρότασης να εισαχθεί ως ξεχωριστό νοµοσχέδιο. τόµ.
Δ, σ. 2185.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το θέµα του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 2409.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2409, 2450.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
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των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2705.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’, 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε, σ. 3003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3070.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3479, 3488, 3540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3769-3771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4320.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4395.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συµβασιούχοι Πωλητές του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων». τόµ. Ζ,
σ. 4727, 4728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό

Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5105-5107.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5431.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5635.
Αναφορά του στη σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία. τόµ. Η, σ. 5799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5799.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5859.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθε-
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σαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5859.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5980.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6000-6002.
Αναφορά του στην αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. τόµ. Θ, σ. 6185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6185.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ποιο το ακριβές υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού του ν.
128/1975;» τόµ. Θ, σ. 6377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιστηµονική
τεκµηρίωση υπουργικής απόφασης περί µειώσεως ποσοστού αναπηρίας για άτοµα που βρίσκονται στο φάσµα του
αυτισµού». τόµ. Θ, σ. 6392.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουρ-

γείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωµών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανατροπή
φορτηγού στη Χαλκιδική». τόµ. ΙΑ, σ. 7515, 7516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7552, 7554.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) "Κύρωση της Συµφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας της Κούβας, αφετέρου" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της
διαδικασίας ένταξης της Δηµοκρατίας της Αλβανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση". τόµ. ΙΑ, σ. 7632, 7633.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του
Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνη-
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σης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση
του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα
της UNESCO". τόµ. ΙΒ, σ. 8154.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συµφωνίας Υποδοχής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας µέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση
του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των µη Μεταδιδόµενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8169, 8179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8310-8312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8503.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8826-8828.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 90039005.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κατάχρηση
των ευεργετικών διατάξεων του Νόµου 4368/2016». τόµ.
ΙΓ, σ. 9290, 9291.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9408-9410.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλλειµµα
δηµοκρατικής εκπροσώπησης φοιτητών στο ΕΑΠ». τόµ. ΙΔ,
σ. 9492, 9493.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9515.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου
του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργεί-

ου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµ. 15 το οποίο τροποποιεί
τη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών". τόµ. ΙΕ, σ. 54.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και στα µέτρα που θα
λάβει το Εθνικό Κοινοβούλιο για την ανακούφιση των πληγέντων. τόµ. ΙΕ, σ. 113.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 201-203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 303.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 523-525, 576.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1162,
τόµ. Η, σ. 5114, 5739, 5740, τόµ. Θ, σ. 6063, 6238, τόµ.
ΙΒ, σ. 8068, 8108, 8339, 8686, 8687, τόµ. ΙΣΤ, σ. 845.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1723-1725, 1764.
Αναφορά του στα θύµατα της θεοµηνίας που έπληξε τη Δ.
Αττική. τόµ. Γ, σ. 2029.
Οµιλία του στη συζήτηση α) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2016 και β) επί του
Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Γ, σ. 2029, 2032.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2713, 2714, 2715, 2735.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3095.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4870, 4871.
Αναφορά του στο σκάνδαλο Novartis. τόµ. Ζ, σ. 4871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5079-5081, 5114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5439.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογο-

νανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5609-5611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5718, 5737,
5739, 5740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6009-6011.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 6010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6137-6139.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση της Συµφωνίας
Στρατιωτικής Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Χασιµιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και άλλες
διατάξεις" και β) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας του Καναδά και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Δανίας και του
Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Εσθονίας και του
Οµοσπονδιακού Υπουργείου Άµυνας της Οµοσπονδιακής
Δηµοκρατίας της Γερµανίας 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 Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άµυνας της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας και του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Δηµοκρατίας της Τουρκίας και του Υπουργείου Άµυνας του Ηνωµένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας και του Υπουργείου Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής
και του Ανώτατου Στρατηγείου των Συµµαχικών Δυνάµεων
της Ευρώπης (SHAPE), όσον αφορά στη χρηµατοδότηση
του σχεδιασµού και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων
για το Διεθνές Σχολείο του SHAPE, καθώς και της Τροποποίησης του ως άνω Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ των ιδίων Συµµετεχόντων µετά της Διακοίνωσης Ένταξης όσον
αφορά στη συµµετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας στο ως άνω Μνηµόνιο Κατανόησης". τόµ. Ι, σ. 6705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγο-
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ράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6897,
6957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7467-7469.
Οµιλία του στην Ειδική Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. τόµ. ΙΑ, σ. 7754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συνεχίζουν
να παραµένουν απλήρωτοι οι τευτλοπαραγωγοί». τόµ. ΙΒ, σ.
8067, 8068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8108-8110.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8668, 8669, 8687, 8688.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9026.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης.
τόµ. ΙΓ, σ. 9235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9729-9731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 875, 887.
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελ-

ληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3200.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση
διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού
Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3791.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έγκριση
προτάσεων, πορεία χρηµατοδοτήσεων, χρονοδιάγραµµα
εργασιών για τα νέα έργα συντήρησης, αποκατάστασης και
ανάδειξης πολιτισµικών µνηµείων στο νοµό Σάµου. Σχεδιασµός βιώσιµης αξιοποίησης». τόµ. Ζ, σ. 4415, 4416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5494.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6449.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8524.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 303, 327.
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη
-τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη
και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ, σ. 2483.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4845.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7359.
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4863.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6954,
6955.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9187.
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 540,
τόµ. ΙΑ, σ. 7858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 540, 556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1715, 1716, 1762, 1764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναθεώρηση
των κριτηρίων επιλογής εκµετάλλευσης για τη δράση
10.01.04, µείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». τόµ. ΣΤ, σ. 3590, 3591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6161, 6176.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Α-

ντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για
το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές.
τόµ. ΙΑ, σ. 8016.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9219,
9227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9919, 9920, 9995.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3231.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3710.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4558.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6860,
6861, τόµ. ΙΒ, σ. 8609.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7464, 7466.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 8999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9914.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 952, 953.
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να επαναπροσληφθούν οι αυθαίρετα απολυµένες σχολικές καθαρίστριες στον Δήµο Ζίτσας του Νοµού Ιωαννίνων». τόµ. Β, σ.
776, 777.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την άµεση αποζηµίωση των πληµµυροπαθών και
την αποκατάσταση των ζηµιών στη Σαµοθράκη. τόµ. Β, σ.
779, 780.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Συµµετοχικός
Προϋπολογισµός". τόµ. Β, σ. 1269, 1270.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεων
των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου. τόµ. Β, σ. 1271,
1272.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση αποκατάσταση των πληγέντων από τις πληµµύρες που εκδηλώθηκαν στον Νοµό Χανίων πρόσφατα». τόµ. Δ, σ. 2156,
2157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2186.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
σε προσωπικό και εξοπλισµό στο Δασαρχείο Αµφιλοχίας.
τόµ. Ε, σ. 2972.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταστροφές από πληµµύρες στη Δυτική Αττική και την αναγκαία αντιπληµµυρική προστασία στον Νοµό Αττικής. τόµ.
Ε, σ. 2974, 2975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3327, 3328, 3329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3523, 3525.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3620, 3621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση πληγέντων στη Δυτική Αττική». τόµ. ΣΤ, σ. 3828, 3829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη καθαρισµού και αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό
Γιόφυρο και τα ρέµατα της περιοχής Ξηροποτάµου - Άη
Γιάννη Χωστού - Μαλάδων - Φοινικιάς του Δήµου Ηρακλείου». τόµ. Ζ, σ. 4722, 4723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση των ζηµιών και ανακατασκευή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας-Θηβών». τόµ. Η, σ. 5409, 5410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία

του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στον
Δήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου». τόµ. Θ, σ. 6045, 6046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση των µη λειτουργούντων σχολικών κτηρίων. τόµ. Θ, σ.
6047, 6048.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" και τη µετατροπή των συµβάσεων των εργαζοµένων σε αορίστου χρόνου». τόµ. Θ, σ.
6126, 6127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6409.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διασφάλιση
του δικαιώµατος στην εργασία των εργαζοµένων µε "µπλοκάκι" στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) Υπηρεσίες Α.Ε.» τόµ. Ι, σ. 6816, 6817,
6818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ενηµέρωση
για τον "ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάδειξης, ανάπτυξης
και αξιοποίησης της λίµνης Λάδωνα" της Περιφέρειας Πελοποννήσου». τόµ. Ι, σ. 6818, 6819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σκανδαλώδης νοµοθετική εύνοια για το ακατάσχετο των κοµµάτων!
Ρουσφέτι για Μητσοτάκη και Γεννηµατά που ψήφισαν την
τροπολογία µαζί µε τους Κυβερνητικούς.... και λοιπούς
συγγενείς». τόµ. Ι, σ. 6820, 6821.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για την κατολίσθηση - καθίζηση - µετατόπιση εδάφους στην Κρυοπηγή
Πρέβεζας». τόµ. Ι, σ. 7011.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιµες και νευραλγικές υπηρεσίες του
Δήµου Ικαρίας». τόµ. Ι, σ. 7012, 7013, 7014.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επαναφορά
αρχικής ρύθµισης ν. 3852/2010». τόµ. ΙΑ, σ. 7783, 7784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8801.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9093.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9094.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η κατάσταση
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που έχει διαµορφωθεί σχετικά µε το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων σε Κέρκυρα και Παξούς». τόµ. ΙΔ,
σ. 9474, 9475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9853, 9854, 9872-9875, 9882, 9885,
9888, 9899, 9901, 9906, 9912.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9860,
9901, 9917, 9918, 9982, 9997, 9998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9917, 9921, 9932, 9933, 9949, 9972,
9977, 9980, 9982, 9988, 9989, 9996, 9997, 10003,
10004, 10021, 10022, 10023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διαγραφή
προστίµων από τις επιτροπές εκλογικών δαπανών ΟΤΑ».
τόµ. ΙΕ, σ. 50, 51.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 292.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών.
τόµ. ΙΕ, σ. 458.
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καθεστώς
λειτουργίας των κέντρων µελέτης». τόµ. Β, σ. 1311, 1312.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1756, 1757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2075, 2076, 2077.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2076,
2077, 2353, τόµ. ΣΤ, σ. 3955, τόµ. Η, σ. 5516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3175, 3199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5474-5476, 5554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σοβαρές κα-

ταγγελίες των εργαζοµένων του Εθνικού Θεάτρου». τόµ. Ι,
σ. 6822, 6823.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1)
Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε
µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014),
β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008
και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ)
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7890.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8843, 8852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9858, 9859, 9882, 9883.
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 651.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4843, 4844.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5074-5076, 5113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5720.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7389.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ. κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8083.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδή-
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λωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9755.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 116.
Συλλυπητήρια αναφορά της στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 116.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 324.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
655, 656.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 657,
τόµ. Ε, σ. 3519, τόµ. ΣΤ, σ. 3915, 4273, 4301, 4302,
4325, 4326, τόµ. Ι, σ. 6944, 6945, τόµ. ΙΓ, σ. 8768.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 657,
1186, τόµ. ΣΤ, σ. 4286, 4303, τόµ. Ι, σ. 6944, 6945.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πανεπιστηµιακή αποµόνωση του Νοµού Τρικάλων». τόµ. ΙΣΤ, σ. 697,
698, 699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εφτακόσια
πενήντα εκατοµµύρια (750.000.000), ευρώ ο «λογαριασµός» της ανικανότητας του κ. Τσίπρα». τόµ. ΙΣΤ, σ. 810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1180-1182, 1184, 1185, 1186.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3252.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3501, 3502, 3519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3916, 3917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4273, 4286, 4287, 4292, 4302, 4303, 4316,
4318, 4326, 4327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4852, 4853.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγο-

ράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6894,
6895, 6900, 6912, 6956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8843, 8858.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9010.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9185,
9186.
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8806.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9013,
9014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοί-
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κησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10014, 10015.
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 623, 645.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ολοκλήρωση
εργασιών διαµόρφωσης και περίφραξης απαλλοτριωθείσας περιοχής στο αεροδρόµιο Χίου και κατασκευή επέκτασης της οδού Χρήστου». τόµ. Β, σ. 782, 783.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της οδικής σύνδεσης της Δράµας µε την Εγνατία οδό και
τους κάθετους άξονες. τόµ. Δ, σ. 2472, 2473, 2474, 2475.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2472,
2474, τόµ. Ε, σ. 3118, τόµ. Ζ, σ. 4428, 4811, 4812, τόµ. Θ,
σ. 6141, 6142, 6147, 6173, 6194, τόµ. ΙΑ, σ. 7457, 7459,
7474, τόµ. ΙΣΤ, σ. 813.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Κωνσταντίνου
Κατσίκη, Χρήστου Σπίρτζη, Σπυρίδωνα Λάππα και Αναστασίας Χριστοδουλοπούλου (1 δικογραφία) και ογδόντα
τριών εν ενεργεία Βουλευτών και συγκεκριµένα των κ.κ.
Κουρουµπλή Παναγιώτη, Τζάκρη Θεοδώρας, Παραστατίδη
Θεοδώρου, Μπόλαρη Μάρκου, Μητσοτάκη Κυριάκου,
Μπακογιάννη Θεοδώρας, Αθανασίου Χαραλάµπους, Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη, Κεφαλογιάννη Όλγας, Κασαπίδη Γεωργίου, Κικίλια Βασιλείου, Μηταράκη Παναγιώτη, Βούλτεψη
Σοφίας, Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Αδώνιδος, Μειµαράκη
Ευαγγέλου-Βασιλείου, Χατζηδάκη Κωνσταντίνου, Γιακουµάτου Γερασίµου, Καραµανλή Άννας, Σαλµά Μάριου, Καραγκούνη Κωνσταντίνου, Ανδριανού Ιωάννη, Στύλιου Γεωργίου, Βορίδη Μαυρουδή, Μαρτίνου Γεωργίας, Βλάχου
Γεωργίου, Μπούρα Αθανασίου, Οικονόµου Βασιλείου,
Σταϊκούρα Χρήστου, Κουτσούµπα Ανδρέα, Κόνσολα Εµµανουήλ, Κεδίκογλου Συµεών, Κοντογεώργου Κωνσταντίνου,
Βεσυρόπουλου Απόστολου, Αυγενάκη Ελευθερίου, Καραµανλή Κωνσταντίνου, Γκιουλέκα Κωνσταντίνου, Καλαφάτη
Σταύρου, Ράπτη Ελένης, Καράογλου Θεοδώρου, Αναστασιάδη Σάββα, Τασούλα Κωνσταντίνου, Ασηµακοπούλου
Άννας - Μισέλ, Παναγιωτόπουλου Νικολάου, Τσιάρα Κωνσταντίνου, Αντωνίου Μαρίας, Δένδια Νικολάου - Γεωργίου,
Γεωργαντά Γεωργίου, Δήµα Χρίστου, Βρούτση Ιωάννη, Δαβάκη Αθανασίου, Χαρακόπουλου Μάξιµου, Κέλλα Χρήστου, Πλακιωτάκη Ιωάννη, Σαµαρά Αντωνίου, Κατσαφάδου Κωνσταντίνου, Καρασµάνη Γεωργίου, Κουκοδήµου
Κωνσταντίνου, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Τραγάκη Ιωάννη, Αραµπατζή Φωτεινής, Σκρέκα Κωνσταντίνου, Κυριαζίδη Δηµητρίου, Τζαβάρα Κωνσταντίνου, Κακλαµάνη Νικήτα, Βαγιωνά Γεωργίου, Βενιζέλου Ευαγγέλου, Λοβέρδου Ανδρέα,
Μανιάτη Ιωάννη, Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Χριστοφιλοπούλου Παρασκευής (Εύης), Κρεµαστινού Δηµητρίου,
Κουτσούκου Ιωάννη, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου, Γρηγοράκου Λεωνίδα, Κεφαλίδου Χαρούλας (Χαράς), Κεγκέρογλου

Βασιλείου, Αρβανιτίδη Γεωργίου, Τζελέπη Μιχαήλ, Λυκούδη Σπυρίδωνος, Ψαριανού Γρηγορίου, Νικολόπουλου Νικολάου, Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αικατερίνης και Μάρκου Αικατερίνης. τόµ. Ε, σ. 2788.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πότε θα µεταφερθεί το αµαξοστάσιο της ΟΣΥ από το πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού, ώστε να προχωρήσει η επένδυση των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και των
8,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ;» τόµ. Ε, σ. 2978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3116, 3117, 3118, 3119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Νέα εισιτήρια
µετακίνησης µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Athena
Ticket ταλαιπωρία δικαιούχων µειωµένου εισιτηρίου». τόµ.
Ζ, σ. 4428, 4429, 4430.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε νεκρό σηµείο, τρία χρόνια µετά, ο δρόµος "Πάτρα-Πύργος"». τόµ. Ζ,
σ. 4810, 4811, 4812.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαίρεση της
κατασκευής του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)
στο Νοµό Λασιθίου». τόµ. Ζ, σ. 4814, 4815.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ορατός πλέον ο κίνδυνος να µείνει η Ηλεία εκτός του εθνικού δικτύου
των αυτοκινητοδρόµων µε βάση τις µεθοδεύσεις της Κυβέρνησης στον πολύπαθο δρόµο Πάτρα-Πύργος». τόµ. ΙΣΤ,
σ. 812, 813, 814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6136, 6141, 6142, 6147, 6166, 6167,
6189, 6192, 6193, 6194.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7446, 7451, 7456,
7457, 7458, 7459, 7472, 7474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8836, 8897.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λει-
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τουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9894, 9912, 9972, 10020, 10021.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 628, 629, 630,
631, 649, τόµ. Β, σ. 656, 659, 681, 688.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 656,
τόµ. ΣΤ, σ. 4286, τόµ. Ζ, σ. 5018, τόµ. Ι, σ. 6918, τόµ. ΙΒ,
σ. 8313, τόµ. ΙΓ, σ. 9407.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις µαζικές
διακοπές ρεύµατος σε λαϊκά νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις στον Δήµο Καρύστου. τόµ. Β, σ. 1295, 1296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «Ηλιακή
Ενέργεια». τόµ. Β, σ. 1297, 1298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2072, 2073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3296-3298, 3305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3518, 3520.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3862, 3889, 3899, 3917, 3918,
3946, 3950, 3951, 3952, 3968, 4004, 4006, 4007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4284, 4285, 4286, 4287, 4293, 4299, 4315,
4324, 4327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4854.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αποµάκρυνση ρυπογόνων εγκαταστάσεων από την περιοχή των Λινοπεραµάτων του Δήµου Μαλεβιζίου". τόµ. Ζ, σ. 5015, 5016.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, µε θέµα: α) "Το έργο προσέλκυσης επισκεπτών στη Λίµνη Λάδωνα ύψους 1.289.618 ευρώ, το έργο βελτίωσης του δρόµου
Πουρναριά - Γεφύρι Κυράς - Μυγδαλιά ύψους 500.000 ευρώ αναµένουν να προκηρυχθούν" και β) "Χρηµατοδότηση
από τη ΔΕΗ Α.Ε. του έργου βελτίωσης του δρόµου Πουρναριά-Γεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά, ύψους 500.000 ευρώ". τόµ.
Ζ, σ. 5017, 5018.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Ποιους στόχους έχει πιάσει η χώρα µας στη µάχη για την κλιµατική αλλαγή;" τόµ. Ζ, σ. 5019, 5020.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της

Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5622-5624, 5625, 5626, 5632, 5633, 5649.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άρση κορεσµένου ηλεκτρικού δικτύου Πελοποννήσου». τόµ. Θ, σ.
5927, 5928.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ στον Νοµό
Φλώρινας». τόµ. Θ, σ. 5929, 5930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Υλοποίηση
δικτύου φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο». τόµ. Θ, σ.
5931, 5932.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση µε θέµα: «Δικαίωµα υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισµάτων σε εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες». τόµ. Θ, σ. 6058, 6059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6895,
6903, 6905, 6906, 6907, 6910, 6916, 6919, 6931, 6932,
6946, 6957, 6958.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θέσπιση ανταποδοτικού τέλους µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών».
τόµ. ΙΑ, σ. 7518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Κόβουν το
ρεύµα στους ΤΟΕΒ - Εκβιάζουν τους αγρότες". τόµ. ΙΒ, σ.
8092, 8093.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Τροποποίηση
του άρθρου 59 του ν. 4512/2014 (ΦΕΚ 5 Α’/17-01-2018)
και ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τους χώρους
απόληψης υλικών από φυσικές αποθέσεις στον Νοµό Έβρου". τόµ. ΙΒ, σ. 8094, 8095.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εφτακόσια
πενήντα εκατοµµύρια (750.000.000), ευρώ ο «λογαριασµός» της ανικανότητας του κ. Τσίπρα». τόµ. ΙΣΤ, σ. 810,
811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8300, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8320, 8321, 8326,
8345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµι-
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κών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8807, 8810, 8813.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9159,
9160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9405, 9407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9867.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 308, 309.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3118, 3119, 3139, 3152, 3168, 3169,
3194, 3195, 3196, 3208, 3210, 3251, 3257, 3260, 3276,
3280-3282, 3302, 3303, 3327, 3328, 3358.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3137,
3138, 3139, 3152, 3194, 3210, 3276, 3282, 3302.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξέλιξη και
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς ιδιώτες». τόµ. Θ, σ.
6094, 6095, 6096.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6227.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου

Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7855, 7856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8765, 8766, 8767,
8840, 8841.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9204.
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 382.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3192, 3193.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5106.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7379.
Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7596.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7596.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιω-
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µατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9161.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9764.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9971.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 402, 403.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3217, 3331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3262, 3263, 3264.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4303,
τόµ. ΙΓ, σ. 9171, 9181.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5287, 5288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8833, 8834, 8839.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9170,
9171, 9181.
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 397.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3277, 3278.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3459.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά
µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο
πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". τόµ. Ε, σ. 3459.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6401-6403, 6462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7403.
Παρέµβασή της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-62013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014
(Α’ 80) για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο
πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7596.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9158.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9847.
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ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3234, 3235.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για τις καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στον
Δήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου». τόµ. Θ, σ. 6044, 6045, 6046.
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3067, 3068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5092.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5253, 5254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5539, 5545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8488, 8489.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9047, 9051,
9052.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9051.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9640.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανε-

πιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 265-267, 273,
274, 275, 298, 310, 319, 322, 324.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 273,
275, 310.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 274,
275, 319.
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7377.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ενηµέρωση
περί ελέγχων της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (ΕΑΥΕ) µετά από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο
εργοστάσιο µπαταριών "Sunlight" και ανάγκη δηµιουργίας
Τµήµατος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στον Νοµό Ξάνθης». τόµ. ΙΒ, σ. 8070.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8640.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9767.
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5271-5273.
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Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7832, 7833.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού. τόµ. Η, σ. 5689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9864.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 562, 572.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3257.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανοµβρία και
ελλείψεις στις υποδοµές άρδευσης µειώνουν δραµατικά το
εισόδηµα των ελαιοκαλλιεργητών». τόµ. Ζ, σ. 4426, 4427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4823, 4851, 4878,
4879.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5525.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εκτεταµένη
νοθεία και παράνοµες ελληνοποιήσεις σε γάλα και τυροκοµικά προϊόντα καθιστούν αβέβαιο το µέλλον των Ελλήνων
κτηνοτρόφων και τυροκόµων». τόµ. Θ, σ. 6118.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8826.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9097.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9164.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Απονοµή χάριτος σε ποινικούς κατάδικους, προκειµένου να διοριστούν ή να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος». τόµ.
ΙΔ, σ. 9550.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εικόνα κατάρρευσης παρουσιάζει το Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας».
τόµ. ΙΔ, σ. 9552, 9553, 9554.
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αδιέξοδα
στη λειτουργία των παιδικών σταθµών και τα χιλιάδες παιδιά που είναι αποκλεισµένα από τις δοµές αυτές. τόµ. Β, σ.
785, 787.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χρόνια έλλειψη ιατρικού προσωπικού στην παιδοχειρουργική κλινική
του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου
(ΠΑΓΝΗ). τόµ. Β, σ. 832, 833.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1162,
τόµ. Δ, σ. 2344, 2700, τόµ. Ε, σ. 3534, 3535, τόµ. Η, σ.
5083, 5399, τόµ. Η, σ. 5740, 5741, 5757, τόµ. Θ, σ. 6427,
6466, τόµ. ΙΒ, σ. 8635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1168-1170, 1211, 1212, 1213.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Κατασκευή
φράγµατος στο πλατύ Νοµού Ρεθύµνης, αγωγού µεταφοράς νερού στη Μεσσαρά και αρδευτικού δικτύου στο Πλατύ
Δήµου Αµαρίου Νοµού Ρεθύµνης". τόµ. Β, σ. 1277, 1278.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κτιριακό
πρόβληµα των µηχανολογικών εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Σητείας. τόµ. Γ, σ. 1947, 1948.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση αποκατάσταση των πληγέντων από τις πληµµύρες που εκδηλώθηκαν στον Νοµό Χανίων πρόσφατα». τόµ. Δ, σ. 2155,
2156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). τόµ. Δ, σ. 2343,
2344, 2345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2700-2702, 2734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3115.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3479, 3485-3487, 3538.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:

"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3858.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Απόλυση εργαζόµενης, µέλους του ΔΣ του "Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίµων και Ποτών Ν. Ηρακλείου" από την εταιρεία Σαβοϊδάκης Α.Ε.". τόµ. Ζ, σ. 4343, 4344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Άµεση ανάγκη καθαρισµού και αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό
Γιόφυρο και τα ρέµατα της περιοχής Ξηροποτάµου - Άη
Γιάννη Χωστού - Μαλάδων - Φοινικιάς του Δήµου Ηρακλείου». τόµ. Ζ, σ. 4722.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ζηµιές που έχουν προκληθεί σε αγροτικές καλλιέργειες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών».
τόµ. Ζ, σ. 4805, 4806, 4807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4840.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αποµάκρυνση ρυπογόνων εγκαταστάσεων από την περιοχή των Λινοπεραµάτων του Δήµου Μαλεβιζίου". τόµ. Ζ, σ. 5015, 5016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5081-5083, 5114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5682-5684,
5685, 5697, 5737, 5740, 5741.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5740,
5741.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μόνιµη λύση
στην εργασιακή ανασφάλεια και απληρωσιά των εργαζόµενων σε καθαριότητα και σίτιση στα Νοσοκοµεία του ΠΑΓΝΗ και του "Βενιζέλειου"». τόµ. Η, σ. 5757, 5758.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα ελλείψεων προσωπικού, κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού στο Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου. τόµ.
Η, σ. 5763, 5764.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6411-6413, 6426, 6465.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδυναµία καταβολής µισθοδοσίας του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και προµηθευτών του ΤΕΙ Κρήτης εξαιτίας
της µη έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισµού του ΤΕΙ Κρήτης». τόµ. Ι, σ. 6697, 6698, 6699.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα σοβαρά
προβλήµατα λειτουργίας του Εθνικού Κολυµβητηρίου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ). τόµ. Ι, σ. 6825, 6827.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος

359
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6938.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Χωρίς προσωπικό διάφορες κρίσιµες και νευραλγικές υπηρεσίες του
Δήµου Ικαρίας». τόµ. Ι, σ. 7012, 7013.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7306-7308.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-62013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014
(Α’ 80) για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο
πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7559.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ανάγκες
φύλαξης και καθαριότητας µουσείων και αρχαιολογικών
χώρων. τόµ. ΙΒ, σ. 8230, 8231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Για την συνεχιζόµενη ανασφάλεια - οµηρεία του επικουρικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ». τόµ. ΙΕ, σ. 423, 424, 425, 426.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα για να
απορροφηθούν όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθµούς».
τόµ. ΙΣΤ, σ. 665, 667, 668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Να γίνονται
οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις όσων συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες µε κρατική ευθύνη και χρηµατοδότηση µέσω των δοµών του κράτους». τόµ. ΙΣΤ, σ. 701,
702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8460-8462, 8539, 8540.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8635.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9864-9867.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διαγραφή
προστίµων από τις επιτροπές εκλογικών δαπανών ΟΤΑ».
τόµ. ΙΕ, σ. 50, 51.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύ-

ρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθµ. 15 το οποίο τροποποιεί
τη Σύµβαση για την Προάσπιση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών". τόµ. ΙΕ, σ. 53.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
540-542.
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4316.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διάσωση του
ιστορικού Κοιµητηρίου του Αγίου Γεωργίου Ερµούπολης
Σύρου». τόµ. Η, σ. 5067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5547, 5555, 5556.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6458.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10010.
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
665, 666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
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προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3047, 3048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4837.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο
της από 27 Ιουνίου 2001 Σύµβασης Παραχώρησης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της "Οργανισµός Λιµένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5546, 5559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ι, σ. 6613, 6632, 6646.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6632,
6642, τόµ. ΙΑ, σ. 7528, τόµ. ΙΓ, σ. 8832, 9412, τόµ. ΙΕ, σ.
315, 317, 324.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8783, 8784, 8832,
8833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9416.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9986.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 309, 318, 325.

Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 318.
Τ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2076, 2077.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2347,
2348, 2365, 2385, 2388.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2356,
τόµ. Θ, σ. 5983, τόµ. ΙΓ, σ. 8879, 9167, τόµ. ΙΣΤ, σ. 844,
845, 859.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3131.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5837, 5838,
5839, 5879.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5965, 5975,
5983.
Παρέµβασή του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση
στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής
αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6932.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για
το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές.
τόµ. ΙΑ, σ. 8016, 8017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσο-

361
πρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8871, 8879, 8881,
8901.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9146.
Παρέµβασή του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων
νόµων του Υπ. Εθνικής Άµυνας: α) "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άµυνας της Τσεχικής Δηµοκρατίας, του Υπουργείου Άµυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Υπουργού Άµυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άµυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά
στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόµενα Πυροµαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόµενης 1ης Τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις" και β)
"Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης µεταξύ των Υπουργείων
Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Πορτογαλίας, όσον αφορά στο βασισµένο στη SIAF Σχηµατισµό Μάχης, µε τη Συµµετοχή της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Δηµοκρατίας της Πορτογαλίας". τόµ. ΙΔ, σ. 9572.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9691, 9692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
845, 846, 847, 856, 859.
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Μέτρα για τα
κρούσµατα ευλογίας σε κοπάδια αιγοπροβάτων στη Λέσβο". τόµ. Β, σ. 1279, 1280.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το θέµα του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 2395.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2407, 2408, 2448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3156.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά
µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο
πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". τόµ. Ε, σ. 3459.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3650, 3658.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5496.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης. τόµ. Η, σ. 5771, 5772.
Παρέµβασή του στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του
Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8
του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων
των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα
Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/184-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Λήψη όλων
των αναγκαίων µέτρων για την προστασία από τον δάκο της
ελαιοπαραγωγής στη Λέσβο». τόµ. ΙΓ, σ. 9322, 9323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9401, 9431,
9453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Τραγική η
κατάσταση µε τις φοιτητικές εστίες». τόµ. ΙΣΤ, σ. 672, 673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
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2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015
(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
848.
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ.κ. Παύλου Πολάκη
-τέσσερις δικογραφίες- Σπυρίδωνος-Αδώνιδος Γεωργιάδη
και Βασιλείου Γιόγιακα. τόµ. Δ, σ. 2482.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3144.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4321.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4877.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9121, 9122.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΕ, σ. 460.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 448.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 514,
540, 580, 582, τόµ. Ε, σ. 3295, τόµ. ΣΤ, σ. 3780, τόµ. Ζ, σ.
4390, τόµ. Η, σ. 5341, 5514, 5515, 5516, 5520, 5521,
5777, 5786, 5790, 5792, τόµ. ΙΒ, σ. 8302, 8472, τόµ. ΙΓ,
σ. 9134, 9136, 9294, 9295, 9296, 9303, τόµ. ΙΔ, σ. 9869,
9901, 9933, 9982, 9997, 9998, 10000, 10009, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 558, 722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 539, 540, 541, 580, 581, 582.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τον δολοφονηθέντα δικηγόρο Μ. Ζαφειρόπουλο. τόµ. Α, σ. 580.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
669, 672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1742, 1743, 1756, 1757.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2422, 2425.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο

για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2681, 2682, 2683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3294, 3295.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3705.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3784.
Αναφορά του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ.
Ζ, σ. 4391, 4392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Εµπορίου µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, αφενός, και της Κολοµβίας και του Περού, αφετέρου, µετά των συνηµµένων σ’ αυτήν Παραρτηµάτων". τόµ. Ζ, σ. 4391, 4392.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5311, 5312, 5341,
5344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξαγορά
κόκκινων δανείων από τους δανειολήπτες». τόµ. Η, σ.
5464, 5465, 5466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5504, 5515, 5516,
5517, 5522, 5535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5780, 5793-5795.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5974, 5975,
5985.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μετα-
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φορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6226.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8302, 8331-8333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8471, 8472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8809, 8810, 8813.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8918.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9102, 9134,
9135, 9136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9901, 9902, 9905, 9906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
554, 558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 727, 729,
730.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3293.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3504, 3505.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3948, 3949.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9378, 9379.
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5988-5990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9971.
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3298, 3322-3324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5513, 5516, 5517.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5515,
5516.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απι-
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στίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5890-5892.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9194,
9195, 9196.
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 457.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 501,
521, 523, τόµ. Ζ, σ. 4372, τόµ. ΙΑ, σ. 7777, τόµ. ΙΒ, σ.
8058, 8064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 521, 522, 523, 538, 539, 575, 576.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 539.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3089, 3090.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3708.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Η αντιαγροτική πολιτική της Κυβέρνησης προκαλεί µεγάλη δυσαρέσκεια
στους αγρότες». τόµ. Ζ, σ. 4552, 4563, 4589, 4590, 4591,
4592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αποπληρωµή
Τευτλοπαραγωγών - Σχέδιο Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". τόµ. Ζ,
σ. 5020, 5021, 5022, 5023.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση διώχνει τις µεγάλες επενδύσεις από τη χώρα: ανικανότητα ή ιδεοληπτικές εµµονές;» τόµ. Ι, σ. 6865, 6866.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Δηλώσεις
περί αιτήµατος του ΕΛΓΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
αποζηµιώσεις των µαστιχοπαραγωγών Χίου». τόµ. ΙΑ, σ.
7528.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η δηµιουργία
τριών νέων σταθµών διοδίων στον Οδικό άξονα Προµαχώνας - Σέρρες - Λιµάνι Θεσσαλονίκης είναι καταστροφική
για τον νοµό Σερρών». τόµ. ΙΑ, σ. 7781, 7782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδιάθετες
ποσότητες πατάτας στις κοινότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς Νοµού Σερρών». τόµ. ΙΑ, σ. 7787, 7788.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η κτηνοτροφία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». τόµ. ΙΒ, σ. 8062,
8064, 8065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8875, 8876.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9877.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10042.
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Λειτουργία
Κέντρων Κοινότητας». τόµ. Β, σ. 788, 789.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1884,
1892, τόµ. ΙΓ, σ. 9072.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1884, 1913, 1915.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3163.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3885.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5090, 5096, 5097,
5117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5499.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. τόµ. Η, σ. 5689.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την ασυλία των Βουλευτών κ. κ. Ν. Νικολόπουλου και Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΒ, σ. 8081.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8476, 8495, 8496, 8533,
8534.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 72,
73, 76.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 280, 304-306.
Αναφορά της στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 304.
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 777,
τόµ. ΙΓ, σ. 9334, 9335, τόµ. ΙΕ, σ. 36.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Υπολειτουργία της Αστυνοµίας Ρόδου λόγω ακινητοποίησης των περιπολικών». τόµ. Β, σ. 778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναγνώριση
του επαγγέλµατος των πυροσβεστών ως βαρύ-ανθυγιεινό
και επικίνδυνο και λήψη µέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των συµβάντων». τόµ. Β, σ. 982, 983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Θητεία Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και επαναπρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης». τόµ. Η, σ. 5066.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων
86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της
Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5910.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6417.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων». τόµ. Ι,
σ. 6808, 6809.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αστυνοµικοί
στη φύλαξη VIP προσώπων». τόµ. Ι, σ. 6810, 6811.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αυξάνεται η
ανασφάλεια σε περιοχές της Πάτρας». τόµ. Ι, σ. 6812,
6813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κάλυψη κενών στο Πυροσβεστικό Σώµα από επιλαχόντες του διαγωνισµού 2011». τόµ. Ι, σ. 6813, 6814.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
στη λειτουργία του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης
(Τ.Σ.Φ.) Παιονίας». τόµ. Ι, σ. 6814.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα « Έξαρση εγκληµατικότητας στην Αθήνα». τόµ. Ι, σ. 6815, 6816.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8107.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8914.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
λειτουργίας της ΕΛΑΣ στη Δωδεκάνησο, µέσα στην τουριστική περίοδο». τόµ. ΙΓ, σ. 9324, 9325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών
και αντιµετώπισης των συνεπειών τους ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου». τόµ. ΙΓ, σ. 9325, 9326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντιπυρική
προετοιµασία της χώρας εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου». τόµ. ΙΓ, σ. 9327, 9328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Προβλήµατα
στον καταυλισµό Ροµά της Πάτρας». τόµ. ΙΓ, σ. 9329.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιστολή διαµαρτυρίας και απόγνωσης κατοίκων των Εξαρχείων». τόµ.
ΙΓ, σ. 9330, 9331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μηδενική ανοχή των κατοίκων των Εξαρχείων στην ανεπάρκεια σχεδίου αντιµετώπισης της επικίνδυνης κατάστασης στην περιοχή». τόµ. ΙΓ, σ. 9331, 9332, 9333.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εγκληµατικότητα και κάθε λογής επιθέσεις από ανθρώπους του υποκόσµου και γιαλαντζί επαναστάτες». τόµ. ΙΓ, σ. 9334, 9335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανεξέλεγκτη
παραβατικότητα στον περιβάλλοντα χώρο των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων της Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή
του Πεδίου του Άρεως». τόµ. ΙΔ, σ. 9482, 9483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε απόγνωση
οι κάτοικοι των Εξαρχείων». τόµ. ΙΔ, σ. 9484.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9835.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10033.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Στέγαση της
2ης ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών)
Θεσσαλονίκης». τόµ. ΙΕ, σ. 37, 38.
Επιστολή του του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, προς
τον προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο Βούτση, µε
την οποία ανακοινώνει ότι, µε το 73/3-8-2018 προεδρικό
διάταγµα, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 143/3-8-2018 (τ.
Α’), έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο Βουλευτής
από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του. τόµ. ΙΕ, σ. 457.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2092,
2093, τόµ. Ε, σ. 3355, 3360, τόµ. ΣΤ, σ. 3859, 4007, τόµ.
Η, σ. 5241, 5242, 5321, τόµ. Θ, σ. 6189, τόµ. ΙΑ, σ. 7804,
7847, 7866, τόµ. ΙΓ, σ. 8755, 8756, 9230.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2093.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη
Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ.
2355, 2367.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, επί της προτάσεως του Προέδρου της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 Α’, 10-4-1997, όπως ισχύει.
τόµ. Ε, σ. 3002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3237, 3240.

Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της
πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής
και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης
«Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της
δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά,
2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4)
Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο Κουτρουµάνη.
τόµ. Η, σ. 5240, 5243.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5269.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5879.
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Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7807.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8880.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8988.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9161,
9181, 9183.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9173.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: α) "Για την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής - Μέρος Β’
(ΦΕΚ 51 Α’ / 10.04.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α’ / 24.06.1987), όπως ισχύουν" και β) "Τροποποίηση της κατά τη ΜΕ’ Συνεδρίαση της 15-12-1994 Απόφασης της Ολοµέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α’ /
27.12.1994), όπως ισχύει, "περί µισθώσεως από τη Βουλή
αναλόγου αριθµού δωµατίων για τη διαµονή των στερουµένων ιδιοκτήτου ή µισθωµένης κατοικίας στην περιοχή της

τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Βουλευτών επαρχίας"".
τόµ. ΙΔ, σ. 10196, 10203, 10204.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 572, 573.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1761.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2426, 2430, 2431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Παιδιατρικό
Νοσοκοµείο στη Δυτική Θεσσαλονίκη». τόµ. Η, σ. 5752,
5753, 5754.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6155,
τόµ. ΙΓ, σ. 9144.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ώρα λήξης της συνεδρίασης και τον προγραµµατισµό της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6155, 6156.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9144, 9145.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9936, 9937.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Ρυθµίσεις περί σταδιοδροµίας και εξέλιξης στελεχών και
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οικονοµικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάµεων, σύσταση Κοινού Σώµατος Οικονοµικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 907, 908.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών µη σχετικών µε το θέµα του σχεδίου
νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις».
τόµ. Δ, σ. 2394, 2395.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2401, 2402, 2420,
2445.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2419,
τόµ. ΣΤ, σ. 3837, 3838, 3982, τόµ. Ι, σ. 6922, τόµ. ΙΓ, σ.
9164, 9303.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3214.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3668.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3836, 3837, 3838, 4000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4319.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4876, 4877.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία
για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα
του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική
ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας και
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από
τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5403.
Οµιλία της σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6924.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η ανάγκη
χρηµατοδότησης για εξοπλισµό ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και εργαστηριακό εξοπλισµό των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ µέσω ΕΣΠΑ 20142020 στα σχολεία αρµοδιότητας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Ελλάδας». τόµ. ΙΑ, σ. 7521, 7522.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8328.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8531, 8532.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9163,
9164.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αµφίβολη η
συνέχιση της ενίσχυσης εκµεταλλεύσεων από το Μέτρο 11
"βιολογικές καλλιέργειες", για κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία, που υπηρέτησαν και θέλουν
να συνεχίσουν να υπηρετούν τη βιολογική και ποιοτική κτηνοτροφία". τόµ. ΙΓ, σ. 9318.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων στον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας που
προκαλούν αντιδράσεις». τόµ. ΙΕ, σ. 103, 104.
Παρέµβασή της στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9696.
Συλλυπητήρια αναφορά της στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 103.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 439.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εισφορά του
ν. 128/1975». τόµ. Β, σ. 1143, 1144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν.4378/2016, ρυθµίσεις για
την αγορά παιγνίων, για την "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.
Ε." και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1957, 1972, 1978,
1979, 1980, 1981, 1995, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1978,
2009, τόµ. Δ, σ. 2121, 2070, τόµ. Ε, σ. 3274, 3285, 3286,
3353, τόµ. ΣΤ, σ. 3878, 3879, 3880, 3915, τόµ. ΙΓ, σ.
8756, 8763, 8767, 8821, 8899, τόµ. ΙΔ, σ. 9687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2059, 2060, 2068-2070, 2095, 2099, 2123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3274, 3275, 3276, 3285, 3286, 3318,
3357, 3358-3360.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3879, 3884, 3891, 3897, 3918,
3919, 3929, 3951, 3961.
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Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Η επιλογή
του πολιτικού υφιστάµενου του κ. Τσακαλώτου ως κριτή του
προϋπολογισµού του». τόµ. Θ, σ. 6375, 6376.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ποιο το ακριβές υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού του ν.
128/1975;» τόµ. Θ, σ. 6377, 6378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ποια η τύχη
των ρευστών αποθεµατικών της ΟΛΘ Α.Ε., ύψους
65.108.327,16 ευρώ µετά τη µεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών του δηµοσίου σε ιδιώτες;» τόµ.
Θ, σ. 6378, 6379.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδιαφάνεια
στις τοποθετήσεις προϊσταµένων στο ΣΔΟΕ». τόµ. Ι, σ.
6690, 6691.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μεταφορικό
ισοδύναµο και εξαίρεση της Καρπάθου». τόµ. Ι, σ. 6692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανησυχητικές
εξελίξεις σχετικά µε την πώληση της ΑΕΕΓΑ "Η Εθνική"».
τόµ. Ι, σ. 6694.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
8005, 8008-8010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8756, 8762, 8763,
8765, 8767, 8768, 8771, 8774, 8775, 8779, 8814, 8821,
8822, 8823, 8871, 8877, 8886, 8890, 8891, 8899, 8900,
8901.
Οµιλία του επί των ενστάσεων αντισυνταγµατικότητας που
ετέθησαν από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Λοβέρδο και Γ. Καρρά, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΙΓ, σ. 8762, 8763.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9179.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9687, 9688, 9689, 9690, 9695.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9834.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10032.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 361, 362, 364.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 513,
514, 521, τόµ. Β, σ. 1214, 1215, τόµ. Δ, σ. 2353, 2359,
2384, 2385, 2674, 2678, τόµ. Ε, σ. 3005, τόµ. ΣΤ, σ.
4011, τόµ. Η, σ. 5289, 5514, 5516, τόµ. ΙΒ, σ. 8482, τόµ.
ΙΓ, σ. 9058, τόµ. ΙΔ, σ. 9740, 9875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Θεσµικό ατόπηµα του Υπουργού Εθνικής Άµυνας». τόµ. Β, σ. 1146,
1147, 1148.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση των φαινοµένων βίας». τόµ. Β, σ. 1289.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1894, 1921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2108, 2109.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2353,
2356, 2357, 2365, 2366, 2376, 2382, 2385, 2389.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3242.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018". τόµ. Ε, σ. 3362, 3363, 3364.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5870, 5882.
Οµιλία του επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος
της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής
Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της
Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7805, 7806.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)

Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7810.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για
το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές.
τόµ. ΙΑ, σ. 8025.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας
και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΒ, σ. 8103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8476.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8990.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 8990,
8991.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9052, 9099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµ-
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µετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9919, 10000.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 310.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 310.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 370-372, 429, 430, 431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: "Ποια αντισταθµιστικά ανταλλάγµατα εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση για τη Σούδα και την αναβάθµιση των αεροσκαφών F16 από τις ΗΠΑ". τόµ. Β, σ. 11371140, 1141.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: « Έξαρση της εγκληµατικότητας και αύξηση
των φαινοµένων βίας». τόµ. Β, σ. 1286-1288, 1289, 1291,
1292, 1293.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1289,
τόµ. Δ, σ. 2104, τόµ. Ε, σ. 3367, τόµ. Η, σ. 5341, τόµ. Θ, σ.
5879, τόµ. ΙΑ, σ. 8032.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2104-2106, 2107, 2108.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2362.
2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2378, 2379, 2380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365,
3366, 3367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3987-3989, 3990.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας

και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5338, 5340, 5341,
5342.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και 73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και 5 του ν.
3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν, από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και Παύλο Πολάκη,
σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση σχετικά µε
την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν γένει φαρµακευτική
δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ. Θ, σ. 5878, 5879,
5882.
Αναφορά του στην κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. τόµ.
Θ, σ. 5882.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7395-7397.
Οµιλία του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4)
Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7869-7873.
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Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Φωτεινής (Φώφης) Γεννηµατά, σε επίπεδο Αρχηγών Κοµµάτων, σχετικά µε την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας και µέσω αυτής και του ελληνικού λαού, για το περιεχόµενο των κρίσιµων συζητήσεων που η Κυβέρνηση ερήµην
τους διεξάγει µε τους εταίρους και δανειστές. τόµ. ΙΑ, σ.
7996-8000, 8003, 8024, 8025-8028, 8030, 8032, 8034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8901, 8902, 8903.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9219,
9226-9228, 9229, 9230.
Οµιλία του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο Αρχηγών
Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του
Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση.
τόµ. ΙΔ, σ. 9657-9659, 9660, 9661, 9663, 9690, 9691,
9692, 9693, 9697, 9698, 9699.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή του Η’ Αντιπροέδρου της Βουλής.
τόµ. ΙΔ, σ. 9841.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των ΟΤΑ (Πρόγραµµα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι") - Ρυθµίσεις για
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά
µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ». τόµ. ΙΔ, σ. 10031.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί το προεδρικό διάταγµα
87/29-8-2018 (ΦΕΚ 160/29-8-2018 (τ. Α’), περί αποδοχής
της παραίτησης µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία γνωστοποιεί το προεδρικό διάταγµα
88/29-8-2018 (ΦΕΚ 160/29-8-2018 (τ.Α’), περί διορισµού
µελών της Κυβέρνησης. τόµ. ΙΕ, σ. 459-460.
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3601-3603.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3869.
Οµιλία του σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9984.
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 542-544, 545, 547, 549, 574, 577, 578, 579, 581,
583.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 578,
581, 582, τόµ. Β, σ. 1189, τόµ. ΙΓ, σ. 9136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναβάθµιση του Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων Καρδίτσας.
τόµ. ΙΑ, σ. 7483, 7484.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην µυστική ψηφοφορία
για τη λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη δίωξης κατά
των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1)
Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε
µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014),
β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008
και µε την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ)
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα
µε τα διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διευκόλυνση
διενέργειας λατρευτικού τύπου σφαγών µικρών και µεγάλων µηρυκαστικών κατά την διάρκεια της µουσουλµανικής
θρησκευτικής εορτής "Κουρµάν Μπαϊράµ" στην Περιφέρεια
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Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». τόµ. ΙΒ, σ. 8066,
8067.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8915.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9136, 9137,
9138, 9142.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3159.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών". τόµ. ΙΒ, σ. 8676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9782.
Φ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: " Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ. 645, 646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρµογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων
του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1182-1184, 1185, 1188, 1197, 1201,
1202, 1203, 1215, 1216-1218.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1188,
τόµ. Ε, σ. 3137, τόµ. Ι, σ. 6945.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1210,
1216, 1294, 1295, τόµ. ΣΤ, σ. 4305, τόµ. Ζ, σ. 4865, τόµ.
Ι, σ. 6916, τόµ. ΙΓ, σ. 8821, τόµ. ΙΔ, σ. 9888, τόµ. ΙΕ, σ. 81,
297.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανάγκη εισαγωγής σύγχρονου ολοκληρωµένου νοµοθετικού πλαισίου
για τα µέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης αγροδασικών πυρκαγιών». τόµ. Γ, σ. 1940, 1941, 1942.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μυδοκαλλιέργειες: Σηµαντικές απώλειες εσόδων για το δηµόσιο η
αδυναµία νέων αδειοδοτήσεων και οι παράνοµες δραστηριότητες». τόµ. Ε, σ. 2995, 2996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μη κάλυψη
ατοµικών αναγκών σε καυσόξυλα κατά παράβαση του νόµου». τόµ. Ε, σ. 2997, 2998, 2999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3135-3137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΣΤ, σ. 4276, 4304, 4305, 4317, 4318, 4321, 4323,
4326.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εντοπισµός
υδρογονανθράκων στο νερό του Αλιάκµονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης Θεσσαλονίκης». τόµ. Ζ, σ. 4542, 4543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4819, 4825, 4829,
4830, 4836, 4837, 4847-4851, 4853, 4854, 4865, 4880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5524.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη. τόµ. Θ, σ. 5922, 5924.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
(Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. τόµ. Θ, σ. 5925, 5926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αναστολή
πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζηµίωσης έως την κύρωση των δασικών χαρτών». τόµ. Θ, σ. 6368, 6369, 6370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διάβρωση αιγιαλού και επιπτώσεις σε παράκτιες περιοχές του νοµού Αχαΐας». τόµ. Ι, σ. 6857, 6858.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 69426944.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, «Σοβαρή ανησυχία στην
Αχαΐα για τα µέτρα αντιµετώπισης του φαινοµένου των µεδουσών στον Πατραϊκό κόλπο». τόµ. Ι, σ. 7063, 7064,
7065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Καύση εναλλακτικών καυσίµων από την τσιµεντοβιοµηχανία "ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ" στον Βόλο». τόµ. ΙΑ, σ. 7511, 7512, 7513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Ανατροπή
φορτηγού στη Χαλκιδική». τόµ. ΙΑ, σ. 7516.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Διοργάνωση
αγώνων ταχύτητας σε περιοχή "NATURA"». τόµ. ΙΒ, σ.
8253, 8254, 8255.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αντισταθµιστικά οφέλη από τη χρήση των νερών του ποταµού Ευήνου
και του ποταµού Μόρνου». τόµ. ΙΒ, σ. 8255, 8257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσ-
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σιο χωροταξικό σχεδιασµό" και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8329-8331, 8338.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 90159017.
Παρέµβασή του στη συζήτηση προ Ηµερησίας Διατάξεως, σύµφωνα µε το άρθρο 143 του Κανονισµού της Βουλής, µε πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, σε επίπεδο
Αρχηγών Κοµµάτων, µε θέµα την Οικονοµία, τις αποφάσεις του Eurogroup και τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Κυβέρνηση. τόµ. ΙΔ, σ. 9696.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9887, 9888, 10012, 10013, 10014.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Απεξάρτηση από τα πλαστικά ... αν όχι τώρα, πότε;» τόµ. ΙΕ, σ. 69-72,
81-83.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 298.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 1) "Κύρωση των
τροποποιήσεων της Σύµβασης για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, που υπεγράφη στο Espoo της Φινλανδίας το 1991 και κυρώθηκε
µε το ν. 2540/1997 (Α’ 249)" και 2) "Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που
κυρώθηκε µε το ν. 1818/1988 (Α’ 253), σχετικά µε τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος". τόµ. ΙΕ, σ.
463-465.
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 391, 392.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2354.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2437, 2438, 2440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3253, 3265, 3266.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3794, 3804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5548, 5549, 5551.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "
Άρτα-Πρέβεζα"", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών "Total
E&P Greece B.V", "Edison International S.p.A." και "Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυµη Εταιρεία" για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος", γ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της εταιρείας ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Αιτωλοακαρνανία"" και
δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώµατος
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή "Βορειοδυτική Πελοπόννησος"". τόµ. Η, σ.
5636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8501, 8502, 8522, 8532,
8533.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 8784,
9109, 9138, 9139, 9142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8856.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
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142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9087-9089,
9093, 9101, 9102, 9109, 9142, 9143, 9144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9972, 9977, 9982.
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7460, 7474.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9082.
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου-Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού". τόµ. Α, σ. 336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 336, 338.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης και της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για τη
βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συµµόρφωσης και την
εφαρµογή του νόµου περί Φορολογικής Συµµόρφωσης
Λογαριασµών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της
Συµφωνίας Αρµοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρµογής".
τόµ. Β, σ. 986, 988.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1893.
Οµιλία του στην ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της
Βουλής, αφιερωµένη στην ηµέρα µνήµης και τιµής για την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2019.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2129, 2130.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2130,
τόµ. Ζ, σ. 4463, τόµ. Η, σ. 5396, τόµ. ΙΓ, σ. 9372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 4433-4435, 4452, 4463, 4464.
Οµιλία του στο θέµα της ονοµασίας των Σκοπίων. τόµ. Ζ,
σ. 4463.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8486, 8487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8841, 8842.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9023.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9372.
ΦΩΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1871.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4738.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5684.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έλεγχος της
διαδικασίας ποινής κατά του ΠΑΟΚ». τόµ. Θ, σ. 6038,
6039, 6040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7311.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτι-
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κής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9207,
9208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας,
Γυναικών και Νεολαίας της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων της Ελληνικής Δηµοκρατίας για τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και την προετοιµασία για την
ίδρυση ενός Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας". τόµ.
ΙΣΤ, σ. 515.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικόλαο
Βούτση, µε την οποία δηλώνει την αποχώρησή του από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων. τόµ. ΙΣΤ,
σ. 834.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3060.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5490,
τόµ. ΙΒ, σ. 8482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5496-5498, 5534,
5538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: «Κύρωση Σύµβασης για τη λειτουργία
του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις».
τόµ. Η, σ. 5792, 5795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8105, 8107, 8108.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του
Εκπαιδευτικού, Επιστηµονικού και Πολιτιστικού Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας αναφορικά µε την ίδρυση
του Κέντρου Ολοκληρωµένης και Διεπιστηµονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα
της UNESCO". τόµ. ΙΒ, σ. 8152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8482.
Αναφορά του στη φονική πυρκαγιά και έκφραση συλλυπητηρίων στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. ΙΕ, σ. 299.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 299, 300.
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 316,

τόµ. Γ, σ. 1888, 1892, 1895, 1901, τόµ. ΣΤ, σ. 3885, τόµ.
Ζ, σ. 4742, 4752, 4757, τόµ. ΙΓ, σ. 9178, 9223, τόµ. ΙΔ, σ.
9997, τόµ. ΙΕ, σ. 118, 119, τόµ. ΙΣΤ, σ. 871, 874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 396.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Νοεµβρίου 2003 «σχετικά µε ορισµένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθµίσεις θεµάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1892, 1901, 1902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3062.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΣΤ, σ. 3704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της πράξης ολοκλήρωσης της Σύµβασης Δωρεάς Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Γ.Ν.Α. "ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική" και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4734,
4750, 4752, 4757, 4757.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος..
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5710, 5716,
5717, 5718, 5721, 5722, 5723.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Ανικανότητα της Κυβέρνησης στη χάραξη στρατηγικής και αντιµετώπισης των θεµάτων του Πολιτισµού». τόµ. Θ, σ. 5970, 5971.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-2-2018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου,
4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6)
Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου, 8) Γεωργίου
Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων:
α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων (άρθρο 159
παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο
δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε την παρ. 9α του
άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α,
γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα
στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86
του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7847.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8797.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9177,
9178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκαλύψεις
για το ΚΕΕΛΠΝΟ που εκθέτουν την ηγεσία του Υπουργείου
Υγείας». τόµ. ΙΓ, σ. 9287, 9288, 9289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των δικαιούχων των προγραµµάτων καταπολέµησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ». τόµ.
ΙΕ, σ. 85, 86.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10011.
Συλλυπητήρια αναφορά του για τα θύµατα της φονικής
πυρκαγιάς στο Μάτι. τόµ. ΙΕ, σ. 85.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
συµβάσεων µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας
(Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΕ,
σ. 119.
Συλλυπητήρια αναφορά του στις οικογένειες των θυµάτων της φονικής πυρκαγιάς. τόµ. ΙΕ, σ. 119.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 870, 871, 872, 874, 875,
878, 879, 889.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 878.
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας. τόµ. Β, σ.
783, 784, 785.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αδιέξοδα
στη λειτουργία των παιδικών σταθµών και τα χιλιάδες παιδιά που είναι αποκλεισµένα από τις δοµές αυτές. τόµ. Β, σ.
786, 787.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Λειτουργία
Κέντρων Κοινότητας». τόµ. Β, σ. 788, 789, 790.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2716,
τόµ. Ε, σ. 3195, τόµ. ΣΤ, σ. 3840, 3852, τόµ. Ζ, σ. 4803,
4804, τόµ. Η, σ. 5077, 5078, 5093, τόµ. ΙΑ, σ. 7313, 7335,
7338, 7351, τόµ. ΙΔ, σ. 9740.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά
της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις".
τόµ. Δ, σ. 2716.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3195, 3196, 3266, 3267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3852, 3981, 3982.
Συλλυπητήρια αναφορά της για τον θάνατο του π. διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Θεόδωρου
Μιχόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 3981.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εκδιώξει τους
εκπαιδευόµενους στο Τµήµα Φυσικής Αποκατάστασης και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΑΜΕΑ)». τόµ. Ζ, σ. 4802,
4803, 4804.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5077, 5087, 5088,
5089, 5090, 5093, 5094, 5100, 5103, 5105, 5115, 5116,
5117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5487.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιχορήγηση
ΝΠΙΔ (Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) χωρίς κριτήρια και διαδικασίες». τόµ. Θ, σ. 6124, 6125, 6126.
Παρέµβασή της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα
για να απορροφηθούν όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθµούς». τόµ. ΙΣΤ, σ. 667.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Κίβδηλες οι
υποσχέσεις του Πρωθυπουργού για τους παιδικούς σταθµούς» τόµ. ΙΣΤ, σ. 669, 670.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε οµηρία οι
εργαζόµενοι του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"». τόµ.
Ι, σ. 7251, 7252, 7253.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7312, 7313, 7314, 7335,
7336, 7338, 7339, 7340, 7342, 7349, 7351, 7352, 7393,
7397.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8813.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9762, 9763.
Χ
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 533, 539.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση µε θέµα: «Χωρίς
στρατηγική και ενεργό συµµετοχή η Ελλάδα στον διάλογο
για το µέλλον της Ευρώπης». τόµ. Δ, σ. 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3267.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3777,
τόµ. ΙΓ, σ. 8781, 9330, τόµ. ΙΔ, σ. 9875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3779.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8793.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος

και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9014.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9089.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Επιστολή διαµαρτυρίας και απόγνωσης κατοίκων των Εξαρχείων». τόµ.
ΙΓ, σ. 9330, 9331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σύγχυση για
τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση λόγω
σειράς αντιφατικών δηλώσεων της Κυβέρνησης». τόµ. ΙΔ,
σ. 9490, 9491, 9492.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Με φωτογραφικό άλµπουµ των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µοιάζουν οι προκηρύξεις επιτελικών στελεχών του Δηµοσίου». τόµ. ΙΔ, σ.
9499.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9876.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
546.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 945.
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1727.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αδυναµία απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων 1 δισεκατοµµυρίου
ευρώ για τη διαχείριση του προσφυγικού». τόµ. Γ, σ. 1943,
1945.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ένταξη έργου β’φάσης επέκτασης δικτύου διανοµής τηλεθέρµανσης
Μεγαλόπολης Αρκαδίας». τόµ. Δ, σ. 2665, 2666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3270-3272, 3282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Μέτρα θεραπείας
ατόµων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή
διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ.
3631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3909, 3912, 3958, 3960.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5018,
5022, τόµ. ΙΣΤ, σ. 666, 849.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: "Αποπληρωµή
Τευτλοπαραγωγών - Σχέδιο Ανασυγκρότησης ΕΒΖ". τόµ. Ζ,
σ. 5020, 5022, 5023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Ένταξη έργων αποχετευτικών δικτύων και επεξεργασίας λυµάτων Κοντοβάζαινας, Λεβιδίου και Καλλιανίου Αρκαδίας». τόµ. Η,
σ. 5470, 5471.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: « Έγκριση του
έργου βελτίωσης του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού
στο Νοµό Δράµας». τόµ. Η, σ. 5471, 5472.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2014, σχετικά µε ορισµένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του
δικαίου ανταγωνισµού των κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 5998, 5999,
6000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Βιωσιµότητα
του Εργοστασίου της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης της
Ορεστιάδας». τόµ. Ι, σ. 7066, 7067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Πορεία Προγράµµατος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg Ελλάδας Ιταλίας (2014-2020) ως προς τον Δήµο Παξών». τόµ. Ι, σ.
7069, 7070, 7071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μέτρα για να
απορροφηθούν όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθµούς».
τόµ. ΙΣΤ, σ. 666, 667, 668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 10007, 10008.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. τόµ. ΙΕ, σ. 458.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. τόµ.
ΙΕ, σ. 459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας
2015/637/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ης Απριλίου 2015

(EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
849, 854, 855.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3245, 3246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3867, 3868.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 4006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αστικές συγκοινωνίες: Οι φορολογούµενοι πληρώνουν περισσότερα
χρήµατα για χειρότερες υπηρεσίες». τόµ. Θ, σ. 6128, 6130.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6129,
τόµ. ΙΓ, σ. 9129, 9138, 9142, 9166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6157, 6158.
Οµιλία του σε στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο
λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8527, 8528.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη διαδικασία συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του
Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 8988, 8989, 8990.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ.
9006.
Αναφορά του στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9048, 9049, 9050.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9048, 9051,
9063, 9101, 9102, 9103, 9105, 9129, 9142, 9143, 9144,
9196.
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Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9103.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο διεξαγωγής και την ώρα λήξης της συνεδρίασης επί
της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9172, 9173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9903.
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 373, 374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Α, σ. 570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης: " Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1760.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πώληση
βληµάτων του Ελληνικού Στρατού Ξηράς και αεροπορικών
βοµβών της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία µε Διακρατική Συµφωνία». τόµ. Δ, σ. 2380,
2381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3066, 3067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μετεξέλιξη
του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισµό
Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5111, 5112, 5113.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5112,
5113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5480-5482, 5553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλ-

λες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6449-6451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Δύο µέτρα
και δύο σταθµά;» τόµ. Ι, σ. 7289, 7290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8795.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
και εβδοµήντα πέντε (75) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος
και 142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 734.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: "Η Κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη κοµµατικοποίηση της Δηµόσιας
Διοίκησης". τόµ. ΙΣΤ, σ. 953.
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ,
σ. 2101.
Οµιλία του επί της κατάθεσης από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Γεώργιος Χουλιαράκη του κρατικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018. τόµ. Δ, σ.
2127.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους, οικονοµικού έτους 2015" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους,
οικονοµικού έτους 2015". τόµ. Δ, σ. 2143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3184, 3300-3302, 3303, 3305.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Εξέλιξη και
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου προς ιδιώτες». τόµ. Θ, σ.
6094, 6095, 6096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Περί εγκριθείσης δαπάνης ποσού 23.170.067 ευρώ ως αποζηµίωση
της Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε.». τόµ. Θ, σ. 6096, 6097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Δια-
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τάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8828, 8830.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 97, 101, 373, 379, 515, 516, 521, 522, 523,
532, 621, 628, 631, 645, τόµ. Β, σ. 1179, 1180, 1182,
1187, 1188, 1189, 1190, τόµ. Γ, σ. 1736, 1739, 1741,
1743, 1745, 1746, 1749, τόµ. Δ, σ. 2070, 2072, 2073,
2075, 2076, 2077, 2080, 2085, 2331, 2334, 2335, 2347,
2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356,
2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2415, 2417, 2419, 2423,
2681, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2691, 2692,
2693, τόµ. Ε, σ. 3064, 3071, 3072, 3367, 3372, τόµ. ΣΤ,
σ. 3664, 3668, 3671, 3673, 3675, 3920, 3929, 3930,
3931, 3935, 3938, 4026, 4286, 4287, 4289, 4291, 4292,
4293, 4295, 4296, 4302, 4303, τόµ. Ζ, σ. 4559, 4563,
4734, 4736, 4742, 4743, 4746, 4747, 4748, 4749, 4799,
τόµ. Η, σ. 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5177, 5239,
5240, 5241, 5242, 5243, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249,
5250, 5251, τόµ. Θ, σ. 5837, 5839, 6061, 6062, 6063,
6064, 6066, 6067, 6069, 6071, τόµ. Ι, σ. 6667, 6668,
6669, 6671, 6673, 7167, τόµ. ΙΑ, σ. 7794, 7800, 7801,
7802, 7804, 7807, 7810, 7811, 7812, 7824, 8032, τόµ.
ΙΒ, σ. 8075, 8180, 8181, 8182, 8183, 8266, 8269, 8270,
8272, 8274, 8276, 8277, 8674, 8681, 8685, 8686, 8687,
8688, τόµ. ΙΓ, σ. 8755, 8756, 8757, 8759, 8760, 8761,
8763, 8767, 8768, 8770, 9113, 9208, 9209, 9210, 9231,
9338, 9344, 9345, τόµ. ΙΔ, σ. 9684, 9833, 9848, 9853,
9854, 9855, 9857, 9859, 9860, 9971, 9972, 9976, 9985,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 549, 555, 558, 562, 874, 878, 879, 881, 883,
884, 942, 946, 947, 949, 950, 951, 952.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Νοµική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις".
τόµ. Α, σ. 406, 407, 408.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 407,
τόµ. ΙΑ, σ. 7590, τόµ. ΙΔ, σ. 9941, 9944.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Τροποποίηση του ν.
2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρµογή στην Οδηγία
2015/720/ΕΕ, ρύθµιση θεµάτων του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1187,
1188.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην ηµέρα εορτασµού
της Εθνικής Αντίστασης, ηµέρα ανατίναξης της γέφυρας
του Γοργοποτάµου. τόµ. Δ, σ. 2303.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην ηµέρα κατά της βίας
εναντίον των γυναικών. τόµ. Δ, σ. 2303.
Οµιλία της για την άρση της ασυλίας της. τόµ. Ε, σ. 2785.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν, σχετικά µε τη συζήτηση και την ψηφοφορία, επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και
144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, καθώς
και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καµµένος και 8
Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύστα-

ση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε τη διερεύνηση
της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3) Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8)
Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και 10) Γεώργιο
Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5240, 5241, 5242, 5243, 5245,
5249, 5250.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στον εορτασµό της παγκόσµιας ηµέρας της Γυναίκας. τόµ. Θ, σ. 5836.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στη συζήτηση: α) Επί
της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής
για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’
του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των
διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2
του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου
(ΦΕΚ Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις
δ’ έως και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής και β) Επί της πρότασης του Προέδρου
της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος
«Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και
Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης
α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση
των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου
2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις
περιπτώσεις δ’ και η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6064.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6206.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6962.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7366.
Αναφορά της στην επίθεση του στρατού του ισραηλινού
κράτους κατά διαδηλωτών στη λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΑ,
σ. 7589.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
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την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7589, 7590.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί των παρεµπίπτοντων ζητηµάτων που ετέθησαν κατά τη συζήτηση επί του διανεµηθέντος πορίσµατος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Προκαταρκτικής Εξέτασης, συσταθείσας µε την από 21-22018 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής και την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3169/2285/28-2-2018 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, για την άσκηση ή µη δίωξης κατά των
πρώην Πρωθυπουργών: 1) Αντωνίου Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένου και κατά των πρώην Υπουργών: 1) Δηµητρίου Αβραµόπουλου, 2) Ανδρέα Λοβέρδου, 3) Ανδρέα Λυκουρέντζου, 4) Μάριου Σαλµά, 5) Σπυρίδωνος- Άδωνι Γεωργιάδη, 6) Ιωάννη Στουρνάρα, 7) Ευάγγελου Βενιζέλου,
8) Γεωργίου Κουτρουµάνη για την ενδεχόµενη τέλεση των
αδικηµάτων: α) της δωροληψίας πολιτικών αξιωµατούχων
(άρθρο 159 παρ. 1 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαρ. ΙΕ4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014), β) της
παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1-2 Π.Κ., όπως ίσχυε µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 3666/2008 και µε
την παρ. 9α του άρθρου 24 του ν. 3943/2011) και γ) της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 παρ. 2 α, γ και δ του ν. 3691/2008), σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στο πόρισµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη
των Υπουργών», όπως ισχύουν. τόµ. ΙΑ, σ. 7804, 7805,
7806, 7807.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9058, 9059.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9761.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9940, 9941, 9945.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Υγείας: "Κύρωση Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 879.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Βιωσιµότητα
του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ)». τόµ. Δ, σ. 2463, 2464, 2465.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2465,
τόµ. Ε, σ. 3138, τόµ. Η, σ. 5317, 5351, τόµ. ΙΒ, σ. 8264,
8480, 8499, τόµ. ΙΔ, σ. 9857.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3143.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Αποκατάσταση πληγέντων στη Δυτική Αττική». τόµ. ΣΤ, σ. 3828, 3829.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 144 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
του Οµάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος)
Καµµένος και 8 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 86 του Συντάγµατος, 153 και επόµενα του Κανονισµού της Βουλής και του ν. 3126/2003
«Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, σχετικά µε
τη διερεύνηση της υπόθεσης «Novartis» για την ενδεχόµενη
τέλεση των αδικηµάτων της δωροληψίας και δωροδοκίας
και της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην πρόταση, από τους: 1) Αντώνιο Σαµαρά, 2) Παναγιώτη Πικραµµένο, 3)
Δηµήτριο Αβραµόπουλο, 4) Ανδρέα Λοβέρδο, 5) Ανδρέα
Λυκουρέντζο, 6) Μάριο Σαλµά, 7) Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, 8) Ιωάννη Στουρνάρα, 9) Ευάγγελο Βενιζέλο και
10) Γεώργιο Κουτρουµάνη. τόµ. Η, σ. 5284, 5285.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στη µυστική ψηφοφορία,
επί της πρότασης που κατέθεσαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και
73 Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 86 παρ. 3 του Συντάγµατος, 153 επ. του Κανονισµού
της Βουλής και 5 του ν. 3126/2003: «Ποινική Ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύουν, για την ενδεχόµενη τέλεση του
αδικήµατος της απιστίας περί την υπηρεσία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 256 περ. γ’ εδ. ββ’ του Ποινικού
Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.
1608/1950 «Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του Δηµοσίου», όπως ισχύουν,
από τους κ.κ.: Παναγιώτη Κουρουµπλή, Ανδρέα Ξανθό και
Παύλο Πολάκη, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην
πρόταση σχετικά µε την τιµολόγηση φαρµάκων και την εν
γένει φαρµακευτική δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. τόµ.
Θ, σ. 5916.
Οµιλία της στη συζήτηση: α) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του
πειθαρχικού µέτρου της µοµφής για αντικοινοβουλευτική
συµπεριφορά του Βουλευτή κ. Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για παραβίαση των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του Κοινοβουλίου (ΦΕΚ Α’ 67/18-4-
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2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ έως και η’ του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της Βουλής
και β) Επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, για την επιβολή του πειθαρχικού µέτρου της
µοµφής για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδος «Λαϊκός Σύνδεσµος Χρυσή Αυγή» κ. Νικολάου Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α’ του άρθρου 8 του
Κώδικα Δεοντολογίας, για παραβίαση των διατάξεων των
περιπτώσεων α’, β’, γ’ και ε’ του άρθρου 2 του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ
Α’ 67/18-4-2016), σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισµού της
Βουλής. τόµ. Θ, σ. 6066.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Σε οµηρία οι
εργαζόµενοι του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι"». τόµ.
Ι, σ. 7250, 7251, 7252.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7303.
Οµιλία της σε επερώτηση, µε θέµα: «Συστηµατική υπονόµευση της Δικαιοσύνης από την Κυβέρνηση και µεθοδευµένη επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησής της». τόµ. ΙΒ, σ.
8259.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8499.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων - Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20192022 και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8794.
Αναφορά της στην ανοιχτή προτροπή για πραξικόπηµα
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΓ, σ. 9147.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9147, 9148.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, µε θέµα: «Μηδενική ανοχή των κατοίκων των Εξαρχείων στην ανεπάρκεια σχεδίου αντιµετώπισης της επικίνδυνης κατάστασης στην περιοχή». τόµ. ΙΓ, σ. 9331, 9332, 9333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9860-9862.
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών.
τόµ. ΙΕ, σ. 459.
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ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις». τόµ. Δ, σ. 2410, 2411, 2451.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3085,
τόµ. ΣΤ, σ. 3879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3085, 3086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: "Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας σχετικά
µε την Εθνική Γαλλόφωνη Πρωτοβουλία (2015-2018), στο
πλαίσιο του προγράµµατος "Η γαλλική γλώσσα στις διεθνείς σχέσεις"". τόµ. Ε, σ. 3459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Αδειοδότηση διαστηµικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ε, σ.
3479.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον µεγάλο όγκο τροπολογιών που έχουν εισαχθεί στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: «Αδειοδότηση διαστηµικών
δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστηµικών Αντικειµένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστηµικού Οργανισµού και λοιπές διατάξεις». τόµ. Ε, σ. 3479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων: "Τροποποίηση του άρθρου 5 της από
24.12.1990 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Περί
Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (Α’182) που
κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.1920/1991 (Α’ 11)".
τόµ. ΣΤ, σ. 3771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΣΤ, σ. 3877, 3878, 3879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5685-5687,
5738.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και εβδοµήντα πέντε Βουλευτές της κοινοβουλευτικής
του οµάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΓ, σ. 9124, 9125.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, µε θέµα: «Πλήρης αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωφελήθηκαν µόνο είκοσι τρεις επιχειρήσεις». τόµ. ΙΓ, σ. 9383, 9384.
Παρέµβασή του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής: "Μηχανισµός εφαρµογής, κρατική
εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης: "Πρόσβαση των
µονίµων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εµβέλειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
542, 543, 544.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος "Κοινωφελές
Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον τοµέα της Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 719, 741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
Σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύµατος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δηµοσίου και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 879, 887.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκλογή του στο αξίωµα του Γραµµατέα της Βουλής, για
τη Γ’ Σύνοδο της ΙΖ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 8.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Νοµική αναγνώριση
της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισµός Εκπόνησης,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού και άλλες διατάξεις». τόµ. Α,
σ. 452.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018". τόµ. Ε, σ. 3303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: "Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 4846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Διατάξεις
για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρµακευτικής
Κάνναβης και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5698.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών και Μεταφορών: "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ι) Κύρωση της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη
και την Καταπολέµηση της Βίας κατά των γυναικών και της
Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας, ΙΙ) Ενσωµάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης
- πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση - πλαίσιο
2009/299/ΔΕΥ, σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης επί χρηµατικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6461.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: "Διαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στον λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Μέτρα για
την προώθηση των Θεσµών της Αναδοχής και Υιοθεσίας
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Μεταναστευτικής
Πολιτικής: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διε-

θνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29-6-2013) και
άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α’ 80) για
την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις - Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της Δηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φο.Δ.Σ.Α. - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση
- Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας ΥΠΕΣ και άλλες διατάξεις." τόµ. ΙΔ, σ. 9982.
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

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

02-10-2017
02-10-2017
04-10-2017
05-10-2017
06-10-2017
09-10-2017
10-10-2017
12-10-2017
13-10-2017
16-10-2017
17-10-2017
18-10-2017
19-10-2017
20-10-2017
23-10-2017
25-10-2017
26-10-2017
27-10-2017
30-10-2017
01-11-2017
02-11-2017
03-11-2017
06-11-2017
08-11-2017 (Πρωί)
08-11-2017 (Απόγευµα)
09-11-2017
10-11-2017
13-11-2017
14-11-2017
17-11-2017
20-11-2017
21-11-2017
23-11-2017
24-11-2017
27-11-2017
29-11-2017
30-11-2017
01-12-2017
04-12-2017
05-12-2017
06-12-2017
07-12-2017
08-12-2017
11-12-2017
12-12-2017
13-12-2017
18-12-2017
19-12-2017
20-12-2017
21-12-2017
22-12-2017
08-01-2018
09-01-2018
11-01-2018
12-01-2018

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ
ΣΤ

1-4
5-36
37-294
295-304
305-316
317-400
401-486
487-598
599-600
601-606
607-652
653-774
775-798
799-826
827-834
835-960
961-1134
1135-1142
1143-1160
1161-1250
1251-1282
1283-1302
1303-1314
1315-1714
1715-1844
1845-1934
1935-1946
1947-1990
1991-2016
2017-2052
2053-2126
2127-2154
2155-2302
2303-2336
2337-2392
2393-2462
2463-2644
2645-2668
2669-2694
2695-2782
2783-2970
2971-2980
2981-3000
3001-3044
3045-3130
3131-3220
3221-3312
3313-3456
3457-3562
3563-3746
3747-3752
3753-3762
3763-3808
3809-3834
3835-3938

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΝΣΤ
ΝΖ
ΝΗ
ΝΘ
Ξ
ΞΑ
ΞΒ
ΞΓ
ΞΔ
ΞΕ
ΞΣΤ
ΞΖ
ΞΗ
ΞΘ
Ο
ΟΑ
ΟΒ
ΟΓ
ΟΔ
ΟΕ
ΟΣΤ
ΟΖ
ΟΗ
ΟΘ
Π
ΠΑ
ΠΒ
ΠΓ
ΠΔ
ΠΕ
ΠΣΤ
ΠΖ
ΠΗ
ΠΘ
ϟ
ϟΑ
ϟΒ
ϟΓ
ϟΔ
ϟΕ
ϟΣΤ
ϟΖ
ϟΗ
ϟΘ
Ρ
ΡΑ
ΡΒ
ΡΓ
ΡΔ
ΡΕ
ΡΣΤ
ΡΖ
ΡΗ
ΡΘ
ΡΙ
ΡΙΑ
ΡΙΒ

ΤΟΜ.

15-01-2018
17-01-2018
18-01-2018
19-01-2018
22-01-2018
24-01-2018
25-01-2018
26-01-2018
29-01-2018
31-01-2018
01-02-2018
02-02-2018
05-02-2018
06-02-2018
08-02-2018
09-02-2018
12-02-2018
15-02-2018
16-02-2018
21-02-2018
22-02-2018
23-02-2018
26-02-2018
28-02-2018
01-03-2018
02-03-2018
05-03-2018
07-03-2018
08-03-2018
09-03-2018
12-03-2018
14-03-2018
15-03-2018
16-03-2018
19-03-2018
22-03-2018
23-03-2018
26-03-2018
29-03-2018
30-03-2018
02-04-2018
16-04-2018
18-04-2018
19-04-2018
20-04-2018
23-04-2018
24-04-2018
25-04-2018
26-04-2018 (Πρωί)
26-04-2018 (Απόγευµα)
27-04-2018
30-04-2018
02-05-2018
03-05-2018
04-05-2018
07-05-2018
08-05-2018

ΣΤ
ΣΤ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Ζ
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ
3939-4266
4267-4340
4341-4348
4349-4376
4377-4386
4387-4398
4399-4540
4541-4592
4593-4600
4601-4720
4721-4764
4765-4792
4793-4798
4799-4800
4801-4990
4991-5024
5025-5064
5065-5152
5153-5176
5177-5406
5407-5462
5463-5472
5473-5600
5601-5652
5653-5744
5745-5748
5749-5776
5777-5834
5835-5920
5921-5932
5933-5986
5987-6036
6037-6054
6055-6060
6061-6098
6099-6366
6367-6374
6375-6382
6383-6584
6585-6612
6613-6674
6675-6700
6701-6806
6807-6854
6855-6888
6889-6892
6893-6920
6921-7006
7007-7028
7029-7034
7035-7072
7073-7170
7171-7248
7249-7254
7255-7264
7265-7298
7299-7374

388
ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΡΙΓ
ΡΙΔ
ΡΙΕ
ΡΙΣΤ
ΡΙΖ
ΡΙΗ
ΡΙΘ
ΡΚ
ΡΚΑ
ΡΚΒ
ΡΚΓ
ΡΚΔ
ΡΚΕ
ΡΚΣΤ
ΡΚΖ
ΡΚΗ
ΡΚΘ
ΡΛ
ΡΛΑ
ΡΛΒ
ΡΛΓ
ΡΛΔ
ΡΛΕ
ΡΛΣΤ
ΡΛΖ
ΡΛΗ
ΡΛΘ
ΡΜ
ΡΜΑ
ΡΜΒ
ΡΜΓ
ΡΜΔ
ΡΜΕ
ΡΜΣΤ
ΡΜΖ
ΡΜΗ
ΡΜΘ
ΡΝ
ΡΝΑ
ΡΝΒ
ΡΝΓ
ΡΝΔ
ΡΝΕ
ΡΝΣΤ
ΡΝΖ

09-05-2018
09-05-2018
10-05-2018
11-05-2018
14-05-2018
15-05-2018
16-05-2018
17-05-2018
18-05-2018
21-05-2018
23-05-2018
24-05-2018
25-05-2018
29-05-2018
30-05-2018
31-05-2018
01-06-2018
04-06-2018
05-06-2018
07-06-2018
08-06-2018
11-06-2018
13-06-2018
14-06-2018
14-06-2018
15-06-2018
16-06-2018
18-06-2018
20-06-2018
21-06-2018
22-06-2018
25-06-2018
27-06-2018
28-06-2018
29-06-2018
02-07-2018
04-07-2018
05-07-2018
05-07-2018
09-07-2018
10-07-2018
11-07-2018
11-07-2018
12-07-2018
13-07-2018

ΤΟΜ.

(Πρωί)
ΙΑ
(Απόγευµα) ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΓ
(Πρωί)
ΙΓ
(Απόγευµα) ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
(Πρωί)
ΙΔ
(Απόγευµα) ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ

ΣΕΛΙΔΕΣ
7375-7438
7439-7478
7479-7486
7487-7520
7521-7534
7535-7626
7627-7758
7759-7792
7793-7988
7989-7994
7995-8036
8037-8088
8089-8096
8097-8150
8151-8220
8221-8236
8237-8284
8285-8296
8297-8448
8449-8608
8609-8650
8651-8754
8755-8866
8867-8986
8987-9036
9037-9154
9155-9244
9245-9292
9293-9316
9317-9336
9337-9348
9349-9390
9391-9468
9469-9488
9489-9524
9525-9560
9561-9648
9649-9656
9657-9700
9701-9722
9723-9832
9833-9852
9853-9912
9913-10194
10195-10216

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Θέρος
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
ΙΑ
ΙΒ
ΙΓ
ΙΔ
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΖ
ΙΗ

17-07-2018
19-07-2018
20-07-2018
24-07-2018
26-07-2018
31-07-2018
01-08-2018
02-08-2018
30-08-2018
06-09-2018
11-09-2018 (Πρωί)
11-09-2018 (Απόγευµα)
13-09-2018
18-09-2018
20-09-2018
25-09-2018
27-09-2018
28-09-2018

ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ

1-38
39-64
65-84
85-90
91-260
261-264
265-412
413-426
427-504
505-530
531-664
665-670
671-674
675-700
701-808
809-814
815-940
941-962

