Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ, ΣΥΝΟΔΟΣ Γ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΔ 08.03.2018- ϟΔ 29.03.2018

τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Άννας-Μισέλ
Ασημακοπούλου και Κωνσταντίνου
Μπαρμπαρούση. σ. 6071-6090, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

Α
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ

Ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των
αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ασημακοπούλου και Κ. Μπαρμπαρούση. σ.
6072-6089, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Μειωμένες συντάξεις αγροτών». σ. 6050,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

ΑΛΒΑΝΙΑ
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). σ. 6377, (Συνεδρίαση
SΓ 26/03/2018)
.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Μ. Αντωνίου, Θ. Θεοχάρη, Μ. Γεωργιάδη, Ι.
Κεφαλογιάννη, Σ. Δανέλλη. σ. 5835, 5892,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Ι. Αϊβατίδη. σ. 5932, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.
Γ. Κουμουτσάκου σ. 5962, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.

ΑΜΠΕΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Ανάγκη εκσυγχρονισμού
νομοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό
υλικό». σ. 6043, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Γ. Κασαπίδη, Θ. Μπακογιάννη. σ. 5994,
6018, (Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Β. Κικίλια, Γ. Κουμουτσάκου. σ. 6377,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
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. σ. 5836, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

Δ. Καρρά. σ. 6388, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.
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

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των
αποτελεσμάτων της διεξαχθείσης μυστικής

1

Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
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. σ. 5919,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

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 28-92010 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 17-52012, Αντώνιο Αργυρό από 18-5-2012 έως 216-2012, Δημήτριο Σταμάτη από 28-6-2012 έως
11-7-2012, Συμεών Κεδίκογλου από 11-72012 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 29-92015 έως 5-11-2016 και από 5-11-2016 έως
και σήμερα. σ. 6380, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.

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.
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ανακοινώνεται ότι η σημερινή συνεδρίαση
αφιερώνεται στην αδικοχαμένη Έλενα
Φρατζή. σ. 6439, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

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". σ.
6195, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά
με την ανακατασκευή του Ιερού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. σ.
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6048, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά με την αποκατάσταση του Χώρου
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
(Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. σ. 5924, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στον εορτασμό της παγκόσμιας
ημέρας της Γυναίκας. σ. 5836, (Συνεδρίαση
ΠΔ 08/03/2018)
.
Αναφορά στην κράτηση των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών στην Τουρκία και σε θέματα
εξωτερικής πολιτικής. σ. 5853, 5855, 5859,
5871, 5874, 5882, 5883, 5886, 5889, 5890,
5991, 5992, 6004, 6006, 6010, 6011, 6013,
6014, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018,
Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ.
Νικολάου Βούτση σε επιστολές που
μοιράστηκαν προς τους Βουλευτές, από
εκπροσώπους παμμακεδονικών οργανώσεων
της οικουμένης. σ. 6069, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

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". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4529, ΦΕΚ: 56 A' / 23.03.2018). σ. 5988-6021,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

Αναφορά στην αντικοινοβουλευτική
συμπεριφορά του Βουλευτή του Λαϊκού
Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ι. Λαγού. σ. 6178,
6179, 6180, 6181, 6183, 6184, 6185, 6186,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

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.». σ. 6096, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής
ειδικής αποζημίωσης έως την κύρωση των
δασικών χαρτών». σ. 6368, (Συνεδρίαση SΒ
23/03/2018)
.

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". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4529, ΦΕΚ: 56 A' / 23.03.2018). σ. 5988-6021,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα: «Για τις
καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες
βροχοπτώσεις στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου». σ. 6044, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά με τη δημιουργία Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη. σ. 5921,
(Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Αποζημιώσεις
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κτηνοτρόφων Π.Ε. Ροδόπης που επλήγησαν
από την ευλογιά των προβάτων κατά το έτος
2014». σ. 6122, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

.
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. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΒΟΥΛΗΣ
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' 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως
και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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.
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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. σ. 6383-6384, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

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' 67/18-4-2016), σε
συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισμού
της Βουλής. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «
Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα
προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας». σ.
6389, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, με
θέμα: «Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιμάνι
της Πάτρας μεταξύ μεταναστών και ελληνικών
αρχών». σ. 6055, (Συνεδρίαση ΠΘ
16/03/2018)
.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Στέρηση συντάξεων και επιδομάτων λόγω
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών». σ.
6393, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

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". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόμου: 4531, ΦΕΚ: 62 A' / 05.04.2018). σ.
6399-6472, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)
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». σ.
6052, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «
Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα
προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας». σ.
6389, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

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». σ. 6126, (Συνεδρίαση
SΑ 22/03/2018)
.

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». σ. 6392, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Συζήτηση επί προσωπικού θέματος του
Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. σ. 5884,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
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

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Δικαίωμα υπαγωγής των αυθαιρέτων
κτισμάτων σε εξ' αδιαιρέτου ιδιοκτησίες». σ.
6057, (Συνεδρίαση ΠΘ 16/03/2018)
.
Β
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
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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.
σ. 5908-5914, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος του
Βουλευτή κ. Ν. Ξυδάκη. σ. 5996, (Συνεδρίαση
ΠΖ 14/03/2018)
.
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' 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως
και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από το
Προεδρείο οι υπ' αριθμ.1198, 1199,1196 και
1195 επιστολές της 8-3-2018, 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.
σ. 5915-5918, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

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’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
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' 67/18-4-2016), σε
συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισμού
της Βουλής. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος των
Βουλευτών κ.κ. Ο. Κωνσταντινόπουλου και Η.
Παναγιώταρου. σ. 5994, 5995, 5996,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
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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. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

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 28-92010 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 17-52012, Αντώνιο Αργυρό από 18-5-2012 έως 216-2012, Δημήτριο Σταμάτη από 28-6-2012 έως
11-7-2012, Συμεών Κεδίκογλου από 11-72012 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 29-92015 έως 5-11-2016 και από 5-11-2016 έως
και σήμερα. σ. 6380, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.

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.
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
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. σ. 6071-6090, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

ΒΟΥΛΗ

Ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των
αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ασημακοπούλου και Κ. Μπαρμπαρούση. σ.
6072-6089, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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. σ. 5836, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν των
αποτελεσμάτων της διεξαχθείσης μυστικής
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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. σ. 5919,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

2016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
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' 67/18-4-2016), σε
συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισμού
της Βουλής. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
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. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

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' 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως
και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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

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-
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Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ.
Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη.
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

.
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". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόμου: 4531, ΦΕΚ: 62 A' / 05.04.2018). σ.
6399-6472, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

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. σ. 6383-6384, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.
Γ
ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Ανάγκη προστασίας της
παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των
γαλακτοκομικών προϊόντων». σ. 6116,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Δ
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». σ. 6372,
(Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.

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». σ. 6118, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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». σ. 6372,
(Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.

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». σ. 6116,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα:
«Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε
κόμματα;» σ. 5958, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.

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». σ. 6375, (Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)

ΔΕΝΤΡΑ-ΔΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Ανάγκη εκσυγχρονισμού
νομοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό
υλικό». σ. 6043, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

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). σ. 6376,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με την
παραχώρηση των μη λειτουργούντων
σχολικών κτηρίων. σ. 6046, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:
«Παύση εργασιών στο Σχολείο Αρχαγγέλου
Ρόδου». σ. 6385, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
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).
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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). σ. 6377, (Συνεδρίαση
SΓ 26/03/2018)
.

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). σ. 6376, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.

Ε
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

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». σ.
6385, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
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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.
σ. 5837-5919, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

1195 επιστολές της 8-3-2018, 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.
σ. 5915-5918, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

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). σ. 5892-5919, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

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

Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από το
Προεδρείο οι υπ' αριθμ.1198, 1199,1196 και
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δαπάνη κατά τα έτη 2015-2016. σ. 5919,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

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). σ. 5892-5919, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

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. σ. 6383-6384, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από το
Προεδρείο οι υπ' αριθμ.1198, 1199,1196 και
1195 επιστολές της 8-3-2018, 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.
σ. 5915-5918, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
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.
σ. 5837-5919, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
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

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
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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. σ. 5919,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

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.
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
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. σ. 6071-6090, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

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' 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως
και η' του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής. σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά
με την ανακατασκευή του Ιερού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. σ.
6048, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

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’ 67/18-42016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΕΛΛΑΔΑ
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). σ. 6376, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.
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). σ. 6377, (Συνεδρίαση
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SΓ 26/03/2018)
.

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Χειροτέρευση των όρων απόδοσης της
ασφάλισης του ΕΦΚΑ προς τους
ασφαλισμένους». σ. 6390, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Τουρισμού, με θέμα: «Το Υπουργείο
Τουρισμού "καταλύει" επί της ουσίας τον
ΕΟΤ». σ. 6091, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
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». σ. 5963 - 5986,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

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». σ. 6118, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Στέρηση συντάξεων και επιδομάτων λόγω
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών». σ.
6393, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

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". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόμου: 4531, ΦΕΚ: 62 A' / 05.04.2018). σ.
6399-6472, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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. σ. 5836, 5842, 5849,
5854, 5858, 5863, 5868, 5872, 5878, 5883,
5888, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: « Άρση κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου
Πελοποννήσου». σ. 5927, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση
παρακολουθούν μαθητές από την Πειραϊκή
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων ΑμεΑ
και το 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων. σ. 5930, 5930,
(Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)
.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ)

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση
παρακολουθούν μαθητές από το 2ο Γενικό
Λύκειο Ζακύνθου και το Πειραματικό
Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. σ.
5965, 5970, 5981, (Συνεδρίαση ΠΣΤ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
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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. σ. 6390, 6394, 6397, 6398, 6406, 6413,
6418, 6427, 6433, 6438, 6440, 6449, 6454,
6460, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

12/03/2018)
.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση
παρακολουθούν μαθητές από το Γυμνάσιο
Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, το 18ο Δημοτικό
Σχολείο Λαμίας, το δημόσιο ΙΕΚ
Αμπελοκήπων και το 2ο Γενικό Λύκειο
Κιάτου. σ. 5994, 6000, 6009, 6013,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση
παρακολουθούν μαθητές από το 7ο Γυμνάσιο
Χανίων, το Δημοτικό ΙΕΚ Κηφισιάς και το 1ο
Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης Καβάλας. σ.
6038, 6046, 6050, 6052, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
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.
σ. 5908-5914, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση
παρακολουθούν μαθητές από το 65ο Γενικό
Λύκειο Αθήνας. σ. 6059, (Συνεδρίαση ΠΘ
16/03/2018)
.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση
παρακολουθούν μαθητές από το 3ο Γυμνάσιο
Ιεράπετρας Κρήτης και το Γυμνάσιο Ιερισσού
Χαλκιδικής. σ. 6072, 6095, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
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. σ. 6122, 6123, 6125, 6147,
6148, 6155, 6162, 6175, 6180, 6186, 6199,
6290, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση
παρακολουθούν μαθητές από το Δημοτικό
Σχολείο Κεφάλου της Κω. σ. 6378,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.

Ανακοινώνεται ότι παρελήφθησαν από το
Προεδρείο οι υπ' αριθμ.1198, 1199,1196 και
1195 επιστολές της 8-3-2018, 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

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
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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.
σ. 5915-5918, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου) χωρίς κριτήρια και
διαδικασίες». σ. 6124, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Επαπειλούμενη
κοινωνική έκρηξη στο Λεκανοπέδιο Κάτω
Νευροκοπίου Δράμας». σ. 6042, (Συνεδρίαση
ΠΗ 15/03/2018)
.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Ανάγκη εκσυγχρονισμού
νομοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό
υλικό». σ. 6043, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

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. σ. 6072-6080,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Ανάγκη προστασίας της
παραγωγής γάλακτος και της ποιότητας των
γαλακτοκομικών προϊόντων». σ. 6116,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

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". σ. 6199-6236,
(Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

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». σ. 6118, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
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». σ. 6119, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
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

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
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2014». σ. 6122, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

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». σ. 6392, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα:
«Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε
κόμματα;» σ. 5958, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Στέρηση συντάξεων και επιδομάτων λόγω
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών». σ.
6393, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Μειωμένες συντάξεις αγροτών». σ. 6050,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

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"». σ. 6395, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

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». σ.
6052, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα: «Για τις
καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες
βροχοπτώσεις στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου». σ. 6044, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου) χωρίς κριτήρια και
διαδικασίες». σ. 6124, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με την
παραχώρηση των μη λειτουργούντων
σχολικών κτηρίων. σ. 6046, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «
Ένταξη ανίατων παθήσεων στον ενιαίο πίνακα
προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας». σ.
6389, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

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». σ. 6126, (Συνεδρίαση
SΑ 22/03/2018)
.

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». σ. 6390, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, με
θέμα: «Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιμάνι
της Πάτρας μεταξύ μεταναστών και ελληνικών
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αρχών». σ. 6055, (Συνεδρίαση ΠΘ
16/03/2018)
.

.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά με τη δημιουργία Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη. σ. 5921,
(Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)
.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα:
«Απομάκρυνση υποκαταστήματος Εθνικής
Τράπεζας από το Ζεφύρι». σ. 6370,
(Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά με την αποκατάσταση του Χώρου
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
(Χ.Α.Δ.Α.) Σχιστού. σ. 5924, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

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». σ. 6372,
(Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: « Άρση κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου
Πελοποννήσου». σ. 5927, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

Υπουργείο Οικονομικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονομικών, με θέμα: «Εξέλιξη και
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου
προς ιδιώτες». σ. 6094, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ
Αμυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ στον Νομό
Φλώρινας». σ. 5928, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

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.». σ. 6096, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Υλοποίηση δικτύου φυσικού αερίου
στην Πελοπόννησο». σ. 5930, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονομικών, με θέμα: «Η επιλογή
του πολιτικού υφιστάμενου του κ.
Τσακαλώτου ως κριτή του προϋπολογισμού
του». σ. 6375, (Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Δικαίωμα υπαγωγής των αυθαιρέτων
κτισμάτων σε εξ' αδιαιρέτου ιδιοκτησίες». σ.
6057, (Συνεδρίαση ΠΘ 16/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονομικών, με θέμα: «Ποιο το
ακριβές υπόλοιπο του τραπεζικού
λογαριασμού του ν. 128/1975;» σ. 6377,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής
ειδικής αποζημίωσης έως την κύρωση των
δασικών χαρτών». σ. 6368, (Συνεδρίαση SΒ
23/03/2018)
.

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;» σ. 6378,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με
θέμα: « Έλεγχος της διαδικασίας ποινής κατά
του ΠΑΟΚ». σ. 6038, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

6385, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:
«Νότια παράκαμψη Μυτιλήνης». σ. 6387,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με
θέμα: «Παράπονα και κρίσιμες ημέρες για το
ελληνικό ποδόσφαιρο». σ. 6040, (Συνεδρίαση
ΠΗ 15/03/2018)
.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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). σ. 6377, (Συνεδρίαση
SΓ 26/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά
με την ανακατασκευή του Ιερού Ναού
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα. σ.
6048, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
Υπουργείο Τουρισμού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Τουρισμού, με θέμα: «Το Υπουργείο
Τουρισμού "καταλύει" επί της ουσίας τον
ΕΟΤ». σ. 6091, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Ζ
ΖΩΟΝΟΣΟΙ
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». σ. 6119, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Πότε επιτέλους θα
εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης
κατά των Ναρκωτικών;» σ. 5960, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.

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». σ. 6122, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:
«Αστικές συγκοινωνίες: Οι φορολογούμενοι
πληρώνουν περισσότερα χρήματα για
χειρότερες υπηρεσίες». σ. 6128, (Συνεδρίαση
SΑ 22/03/2018)
.

Η

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:
«Παύση εργασιών στο Σχολείο Αρχαγγέλου
Ρόδου». σ. 6385, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: « Άρση κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου
Πελοποννήσου». σ. 5927, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

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». σ.
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
(Η.Π.Α.)

6435, 6438, 6439, 6455, 6456, 6457, 6459,
6442, 6446, 6447, 6449, 6461, 6463, 6464,
6465, 6466, 6467, 6468, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018, Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018,
Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018, Συνεδρίαση ΠΖ
14/03/2018, Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018,
Συνεδρίαση ΠΘ 16/03/2018, Συνεδρίαση S
19/03/2018, Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018,
Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018, Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018, Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

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).
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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". σ. 6149, 6151, 6153,
6155, 6156, 6188, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Ι
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). σ. 6376, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.

ΚΟΜΜΑΤΑ
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.
σ. 5837-5919, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

Κ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί του Κανονισμού, σχετικά με
εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν εντός της
αίθουσας του Κοινοβουλίου. σ. 5887,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέματος. 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,

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
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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). σ. 5892-5919, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.

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». σ. 6094, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, με
θέμα: «Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιμάνι
της Πάτρας μεταξύ μεταναστών και ελληνικών
αρχών». σ. 6055, (Συνεδρίαση ΠΘ
16/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με θέμα:
«Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τα δάνεια σε
κόμματα;» σ. 5958, (Συνεδρίαση ΠΣΤ
12/03/2018)
.

Μ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, με
θέμα: «Επεισόδια και συγκρούσεις στο λιμάνι
της Πάτρας μεταξύ μεταναστών και ελληνικών
αρχών». σ. 6055, (Συνεδρίαση ΠΘ
16/03/2018)
.

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". σ. 6195-6199, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 12,
13, 20 και 21 του σχεδίου νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6199-6311, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

Σχέδιο νόμου Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών: "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόμου: 4530, ΦΕΚ: 59 Α' /
30.03.2018). σ. 5892, 6131-6312, (
Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018, Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
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». σ. 6119, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

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;» σ. 6378,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Πότε επιτέλους θα
εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης
κατά των Ναρκωτικών;» σ. 5960, (Συνεδρίαση
ΠΣΤ 12/03/2018)
.

.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ-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 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 28-92010 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 17-52012, Αντώνιο Αργυρό από 18-5-2012 έως 216-2012, Δημήτριο Σταμάτη από 28-6-2012 έως
11-7-2012, Συμεών Κεδίκογλου από 11-72012 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 29-92015 έως 5-11-2016 και από 5-11-2016 έως
και σήμερα. σ. 6380, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόμου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής: «Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). σ. 6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:
«Νότια παράκαμψη Μυτιλήνης». σ. 6387,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
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». σ. 6124, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: « Άρση κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου
Πελοποννήσου». σ. 5927, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Υλοποίηση δικτύου φυσικού αερίου
στην Πελοπόννησο». σ. 5930, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ"

Ν
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
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"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 28-92010 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 17-52012, Αντώνιο Αργυρό από 18-5-2012 έως 216-2012, Δημήτριο Σταμάτη από 28-6-2012 έως
11-7-2012, Συμεών Κεδίκογλου από 11-72012 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 29-92015 έως 5-11-2016 και από 5-11-2016 έως
και σήμερα. σ. 6380, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.

αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί
χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
λοιπές διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόμου: 4531, ΦΕΚ: 62 A' / 05.04.2018). σ.
6399-6472, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
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). σ. 6376, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.
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

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
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
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ιδίων Συμμετεχόντων μετά της Διακοίνωσης
Ένταξης όσον αφορά στη συμμετοχή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής
Δημοκρατίας στο ως άνω Μνημόνιο
Κατανόησης". (Κατάθεση). σ. 6376,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Σχέδιο νόμου Υπ. Υποδομών και
Μεταφορών: "Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση - ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόμου: 4530, ΦΕΚ: 59 Α' /
30.03.2018). σ. 5892, 6131-6312, (
Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018, Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

Υπουργείο Εξωτερικών
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). σ. 6377, (Συνεδρίαση
SΓ 26/03/2018)
.

Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
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». σ.
6385, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής
Σχέδιο νόμου Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής: «Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και
άλλες διατάξεις». (Κατάθεση). σ. 6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:
«Νότια παράκαμψη Μυτιλήνης». σ. 6387,
(Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

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". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόμου:
4529, ΦΕΚ: 56 A' / 23.03.2018). σ. 5988-6021,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

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;» σ. 6378,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ο.Ο.Σ.Α.)
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).
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Υπουργείο Οικονομικών
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).
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Π
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2016), σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ’ και
η’ του άρθρου 77 και του άρθρου 80 του
Κανονισμού της Βουλής σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αναφορά στον εορτασμό της παγκόσμιας
ημέρας της Γυναίκας. σ. 5836, (Συνεδρίαση
ΠΔ 08/03/2018)
.

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' 67/18-4-2016), σε
συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισμού
της Βουλής. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

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. σ. 5836, (Συνεδρίαση ΠΔ
08/03/2018)
.
ΠΑΤΑΤΑ-ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Επαπειλούμενη
κοινωνική έκρηξη στο Λεκανοπέδιο Κάτω
Νευροκοπίου Δράμας». σ. 6042, (Συνεδρίαση
ΠΗ 15/03/2018)
.

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. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

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
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. σ. 6061-6071,
(Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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

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-
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Μιχαλολιάκου και των Βουλευτών κ.κ.
Παναγιώτη Ηλιόπουλου και Ηλία Κασιδιάρη.
σ. 6071, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ
Αμυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ στον Νομό
Φλώρινας». σ. 5928, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, με θέμα: «Για τις
καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες
βροχοπτώσεις στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου». σ. 6044, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

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). σ. 6376, (Συνεδρίαση SΓ
26/03/2018)
.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με
θέμα: « Έλεγχος της διαδικασίας ποινής κατά
του ΠΑΟΚ». σ. 6038, (Συνεδρίαση ΠΗ
15/03/2018)
.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα:
«Αστικές συγκοινωνίες: Οι φορολογούμενοι
πληρώνουν περισσότερα χρήματα για
χειρότερες υπηρεσίες». σ. 6128, (Συνεδρίαση
SΑ 22/03/2018)
.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με
θέμα: «Παράπονα και κρίσιμες ημέρες για το
ελληνικό ποδόσφαιρο». σ. 6040, (Συνεδρίαση
ΠΗ 15/03/2018)
.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

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». σ. 5963 - 5986,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος του
Βουλευτή κ. Σ. Γεωργιάδη. σ. 5884,
(Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.
Συζήτηση επί προσωπικού θέματος των
Βουλευτών κ.κ. Ο. Κωνσταντινόπουλου και Η.
Παναγιώταρου. σ. 5994, 5995, 5996,
(Συνεδρίαση ΠΖ 14/03/2018)
.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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». σ. 5963 - 5986,
(Συνεδρίαση ΠΣΤ 12/03/2018)
.

Συζήτηση επί προσωπικού θέματος του
Βουλευτή κ. Ν. Ξυδάκη. σ. 5996, (Συνεδρίαση
ΠΖ 14/03/2018)
.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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». σ. 6126, (Συνεδρίαση
SΑ 22/03/2018)
.

Σ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα:
«Απομάκρυνση υποκαταστήματος Εθνικής
Τράπεζας από το Ζεφύρι». σ. 6370,
(Συνεδρίαση SΒ 23/03/2018)
.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Μειωμένες συντάξεις αγροτών». σ. 6050,
(Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

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». σ. 6118, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

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». σ.
6052, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα:
«Στέρηση συντάξεων και επιδομάτων λόγω
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών». σ.
6393, (Συνεδρίαση SΔ 29/03/2018)
.

Υ
ΥΠΟΘΕΣΗ "NOVARTIS"
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. σ. 6383-6384, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.

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"». σ. 6395, (Συνεδρίαση SΔ
29/03/2018)
.
Τ

Φ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ
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.». σ. 6096, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.

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

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονομικών, με θέμα: «Ποιο το
ακριβές υπόλοιπο του τραπεζικού
λογαριασμού του ν. 128/1975;» σ. 6377,
(Συνεδρίαση SΓ 26/03/2018)
.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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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.
σ. 5837-5919, (Συνεδρίαση ΠΔ 08/03/2018)
.

προς ιδιώτες». σ. 6094, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
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. σ. 5924, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Υλοποίηση δικτύου φυσικού αερίου
στην Πελοπόννησο». σ. 5930, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

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. σ. 5921,
(Συνεδρίαση ΠΕ 09/03/2018)
.

ΦΥΤΩΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με θέμα: «Ανάγκη εκσυγχρονισμού
νομοθεσίας για το φυτικό πολλαπλασιαστικό
υλικό». σ. 6043, (Συνεδρίαση ΠΗ 15/03/2018)
.

Ψ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: « Άρση κορεσμένου ηλεκτρικού δικτύου
Πελοποννήσου». σ. 5927, (Συνεδρίαση ΠΕ
09/03/2018)
.

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). σ. 5892-5919, (Συνεδρίαση ΠΔ

Χ
ΧΑΡΤΕΣ ΔΑΣΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
θέμα: «Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής
ειδικής αποζημίωσης έως την κύρωση των
δασικών χαρτών». σ. 6368, (Συνεδρίαση SΒ
23/03/2018)
.
ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον
Υπουργό Οικονομικών, με θέμα: «Εξέλιξη και
ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου
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Το παρακάτω Ευρετήριο δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές,
συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
επί των άρθρων 12, 13, 20 και 21, του σχεδίου
νόμου του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών:
"Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις". σ. 6195-6199, (Συνεδρίαση SΑ
22/03/2018)
.

08/03/2018)
.
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' 67/18-4-2016), σε
συνδυασμό με τις περιπτώσεις δ' έως και η' του
άρθρου 77 και του άρθρου 80 του Κανονισμού
της Βουλής. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.

Ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 12,
13, 20 και 21 του σχεδίου νόμου του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών: "Ρυθμίσεις
θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις". σ.
6199-6311, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.

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. σ. 6070-6071, (Συνεδρίαση S
19/03/2018)
.
Ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των
αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ασημακοπούλου και Κ. Μπαρμπαρούση. σ.
6072-6089, (Συνεδρίαση S 19/03/2018)
.
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". σ.
6195, (Συνεδρίαση SΑ 22/03/2018)
.
Αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών
του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
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