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ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή. τόµ. ΙΑ', σ. 7692.
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4243, ΦΕΚ: 057 Α' / 07-03-2014). τόµ. Θ', σ. 6635, τόµ.
ΙΑ', σ. 7835-7838.
ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΪΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "
Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4264, ΦΕΚ: 118 Α' / 15.05.2014). τόµ. ΙΣΤ', σ.
10671, 11081-11083, 11172-11222, 11225-11300,
11317-11338, 11341-11363.
ΑΓΡΟΤΕΣ-ΑΓΡΟΤΙΣΣΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις περικοπές και
τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των αγροτών. τόµ. Β', σ.
926.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ι', σ. 6814,
6827, 6858, 6870.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µικρών και
µεσαίων αγροτών στη χώρα µας. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων). τόµ. Ι', σ.
7049.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στα προγράµµατα διατήρησης ντόπιων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και εγκατάστασης νέων γεωργών. τόµ. Ι', σ.
7213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
χρηµάτων των δικαιούχων αγροτών από την Ενιαία Ενίσχυση του 2013. τόµ. Ι', σ. 7219.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλλαγές και τις διορθώσεις στις αποφάσεις για την τήρηση των βιβλίων από τους αγρότες.
τόµ. Ι', σ. 7225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τροποποίηση της υπ’ αριθµόν 9/12.9.2011 εγκυκλίου του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων που αφορά το θεσµικό πλαίσιο ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολούµενων εργατών γης. τόµ. ΙΑ', σ. 7367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προθέσεις του Υπουργείου για αλλαγή του Ενιαίου Πίνακα
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας για τους αγρότες.
τόµ. ΙΑ', σ. 7369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αντιδράσεις των κατοίκων και των αγροτών του Νοµού
Καβάλας για τα έργα κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ. τόµ. ΙΑ',
σ. 7736.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης
Κουβέλη και δεκατρείς (13) Βουλευτές του κόµµατός του).
τόµ. ΙΒ', σ. 8269-8290.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
παροχής δωρεάν εξυπηρέτησης των αγροτών για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο
Σύστηµα Υποβολής Δηλώσεων. τόµ. ΙΗ', σ. 57.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη συνδυαστικών µέτρων για την ενίσχυση της παραγωγής των εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΗ', σ. 168.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις περικοπές και
τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των αγροτών. τόµ. Β', σ.
926.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά α)
µε τη διαχείριση των προβληµάτων διάθεσης της αγροτικής
παραγωγής που πλήττεται από το ρωσικό εµπάργκο και β)
µε τη λήψη µέτρων αναπλήρωσης του εισοδήµατος των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. ΚΑ', σ. 2508.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Τ.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.

8
ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της TRANS
ADRIATIC PIPELINE AG". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4217, ΦΕΚ: 267 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ.
2402, τόµ. Ε', σ. 3191-3203.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αντιδράσεις των κατοίκων και των αγροτών του Νοµού
Καβάλας για τα έργα κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ. τόµ. ΙΑ',
σ. 7736.
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Α. Αθανασίου. τόµ. ΣΤ’, σ. 3947, τόµ. ΚΒ’, σ. 3946
Δ. Αυγερινοπούλου. τόµ. ΙΖ’, σ. 11991
Ο. Βαλαβάνη. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 10679
Α. Βεσυρόπουλου. τόµ.Ι’, σ. 7064, τόµ. ΙΓ’, σ. 9179
Κ. Βιρβιδάκη. τόµ. Ζ’, σ. 5062
Μ. Βλαχβέη. τόµ. ΚΒ’, σ. 3029
Μ. Γιαννακάκη. τόµ. Γ’, σ. 1834, τόµ. ΚΒ’, σ. 3946
Κ. Γκιουλέκα. τόµ. ΙΘ’, σ. 1451
Π. Δήµα. τόµ. ΙΖ’, σ. 12034, τόµ. ΙΗ’, σ. 57
Ε. Διαµαντοπούλου. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 10679
Ε. Δούρου. τόµ. Β’, σ. 1430, τόµ. Ε’, σ. 3185
Γ. Καλαντζή. τόµ. ΙΖ’, 12131
Π. Καµµένου. τόµ. Δ’, σ. 2550, τόµ. Ζ’, σ. 4756
Κ. Καραγκούνη. τόµ. Β’, σ. 921
Ι. Καράµπελα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8277
Ε. Καρανάσιου. τόµ. Γ’, σ. 2334, τόµ. Η’ σ. 5828, τόµ. Ι’,
σ. 6749, τόµος Κ’, σ. 1660
Γ. Κασαπίδη. τόµ. ΙΓ’, σ. 9313
Β. Κατριβάνου. τόµ. Α’, σ. 269, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 10679
Χ. Καφαντάρη. τόµ. Η’, σ. 5651
Χ. Κέλλα. τόµ. ΙΒ’, σ. 8687
Α. Κοντού. τόµ. Ι’, σ. 6749
Κ. Κουκοδήµου. τόµ. Β’, σ. 1373, τόµ. ΙΒ’, σ. 8671
Ε. Κουντουρά. τόµ. Δ’, σ. 2601, τόµ. Η’, σ. 5414, τόµ.
ΙΑ’, σ. 7828
Γ. Κουτσούκου. τόµ. ΙΒ’, σ. 8105
Α. Κουτσούµπα. τόµ. ΣΤ’, σ. 3947, τόµ. ΙΕ’, σ. 10639
Γ. Κωνσταντόπουλου. τόµ. Δ’, σ. 2486, τόµ. ΚΑ’, σ. 2413
Ζ. Κωνσταντοπούλου. τόµ. ΙΣΤ’, σ. 11209, τόµ. ΚΒ’, σ.
3946
Α. Λοβέρδου. τόµ. Η’, σ. 5615
Ε. Μακρή – Θεοδώρου. τόµ. ΣΤ’, σ. 3947
Ε. Μαριά. τόµ. Β’, σ. 1430, τόµ. Η’, σ. 5460, τόµ. ΙΒ’,
8322
Π. Μουτσινά. τόµ. ΙΗ’, σ. 701
Θ. Μπακογιάννη. τόµ.Η’, σ. 5828, τόµ Ι’, σ. 6749
Γ. Μπατσαρά. τόµ. ΙΘ’, σ. 1451
Μ. Μπόλαρη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7327
Α. Ξανθού. τόµ. ΙΓ, σ. 9291
Γ. Ορφανού. τόµ. Η’ σ. 5779
Γ. Παπανδρέου. τόµ. Α’, σ. 19-20, τόµ. Γ’, σ. 1834,
2334, τόµ. Δ’, σ. 2401, τόµ. ΣΤ’, σ. 4666, τόµ. Θ’, σ. 6407,
τόµ. Ι’, σ. 7079, τόµ. ΙΑ’, σ. 7814, τόµ. ΙΒ’, σ. 8105, τόµ.
ΙΒ’, σ. 8680, τόµ. ΙΓ’, σ. 9266, τόµ. ΙΕ’, 9955, 10202, τόµ.
ΙΖ’, σ. 11991, 12131
Ι. Πασχαλίδη. τόµ. ΣΤ’ σ. 3947
Ι. Πλακιωτάκη. τόµ. Η’, σ. 5414
Ε. Ράπτη. τόµ. Η’, σ. 5822
Μ. Ρεπούση. τόµ. Ε’, σ. 3185, τόµ. Θ’, σ. 6269

Μ. Σαλµά. τόµ. Γ’, σ. 2334, τόµ. ΙΕ’, σ. 9955, τόµ. ΙΗ’, σ.
784, τόµ. ΙΘ’, σ. 1125
Ν. Σηφουνάκη. τόµ.Ι’, σ. 6886
Π. Σιούφα. τόµ. Α’, σ. 269
Α. Σπηλιωτόπουλου. τόµ. ΣΤ’, σ. 3947
Γ. Σταθά. τόµ. ΙΣΤ’, 10745
Γ. Σταθάκη. τόµ. Β’, σ. 1430
Σ. Ταλιαδούρου. τόµ. ΙΑ’, σ. 7695, τόµ. ΚΑ’, σ. 2413
Λ. Τσαβδαρίδη. τόµ. Ζ’, σ. 4908
Κ. Τσιάρα. τόµ.Ι’, σ. 7079, τόµ. ΙΕ’, σ. 10059
Ν. Φούντα. τόµ.Ι’, σ. 7064, τόµ. ΙΕ’, σ. 10000
Κ. Χατζηδάκη. τόµ. ΚΒ’, σ. 3946
Α. Χατζή-Οσµάν. τόµ. ΙΓ’, σ. 8704, τόµ. ΙΖ’, σ. 12034,
12131, τόµ. ΙΘ’, σ. 1451
Δ. Χριστογιάννη. τόµ. ΚΒ’, σ. 3672
Γ. Ψαριανού. τόµ. Θ’, σ. 6346, τόµ. ΙΣΤ’, 10745
Α. Ψυχάρη. τόµ. ΙΑ’, σ. 7814, τόµ. ΙΓ’, σ. 9073, τόµ. ΙΔ’,
σ. 9548
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
01.04.2014). τόµ. Ι', σ. 7286, 8769-8801, 8803-8823,
8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 9183-9185.
ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
ΑΔΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε "το προβληµατικό καθεστώς των αδειών των κρατουµένων". τόµ. Θ', σ. 6261.
ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ελλείψεις και
τις ανεπάρκειες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου επέκτασης του αερολιµένα Χανίων. τόµ. ΙΒ', σ. 8217.
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το κλείσιµο έξι αεροδροµίων στα Δωδεκάνησα. τόµ. Α', σ. 749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου αναβάθµισης του ραντάρ προσέγγισης του
Αεροδροµίου Χανίων. τόµ. Δ', σ. 2555.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4233, ΦΕΚ:
22 A' / 29.01.2014). τόµ. Ε', σ. 3891, τόµ. Η', σ. 54075450, 5451-5486, 5670 – 5701.
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ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση του
αριθµού των πτήσεων στη σύνδεση Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης. τόµ. Γ', σ. 1838.
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές". (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχηµάτων µε το επισυναπτόµενο σε αυτήν Παράρτηµα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10172.
ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών
σε καταυλισµό αθίγγανων στα Μέγαρα Αττικής. τόµ. Ι', σ.
7058.
ΑΘΛΗΤΕΣ-ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία οδηγούνται εκτός Δηµοσίου
οι διακριθέντες αθλητές δηµόσιοι υπάλληλοι. τόµ. Α', σ.
741.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Α.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4282, ΦΕΚ: 182 A' /
29.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11991, τόµ. Κ', σ. 2310-2349.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στον
ελληνικό αθλητισµό. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΑ', σ. 7702-7720.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4295, ΦΕΚ: 212 Α' / 30.09.2014). τόµ.
Ι', σ. 7072, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στον
ελληνικό αθλητισµό. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΑ', σ. 7702-7720.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε αποχώρηση του Λιµενικού Σώµατος από την περιοχή της Λαδοξέρας. τόµ. Θ', σ. 6475.
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο κρούσµα
ευλογιάς αιγοπροβάτων στον Έβρο. τόµ. ΙΗ', σ. 605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις δραµατικές επιπτώσεις του καταρροϊκού πυρετού στην αιγοπροβατοτροφία. τόµ. ΚΑ', σ. 2415.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4291, ΦΕΚ: 202 Α' / 24.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730.
ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα µέτρα περιβαλλοντικής αντιµετώπισης του φαινοµένου
της αιθαλοµίχλης. τόµ. Η', σ. 5592.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου και Μ. Κασσή. τόµ. Α', σ.
23-247.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου και
Μ. Κασσή. τόµ. Α', σ. 25-246.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο
δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ. 374646.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
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Αρχής για άρση ασυλίας των Βουλευτών: α) Η. Παναγιώταρου, β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου, ε) Ι.
Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου
και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ. 375-646.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε.
Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1543-1574, 1584-1825.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1545-1574, 15841825.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη
και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2774 - 2776, 2777 - 2779,
2780 - 2805, 2815 - 3073.
Ονοµαστική ψηφοφορία από κοινού, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής
υγειονοµικής
περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η.
Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2779-3073.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου,
Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ. 4026-4031,
4034, 4043-4050, 4059-4064, 4355-4612.
Αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ', σ. 4026, 4027, 4029.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ.
Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου και επί των άρθρων 1, 2, 3 και
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των
συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και
ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ. 4034-4065,
4071-4076, 4355-4612.
Αναφορά στον τρόπο της διαδικασίας που ορίζεται από
το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η', σ. 5414, 5415,
5419.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η', σ. 5905-6167.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη
και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η', σ. 5914 - 5933, 5934 - 6167.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΑ', σ. 7381-7382, 73827605.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΑ', σ. 7382-7605.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα.
τόµ. ΙΓ', σ. 8824-8832, 8836-9047.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ.
ΙΓ', σ. 8826-8832, 8836-9047.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ.
ΙΔ', σ. 9677-9692, 9695-9926.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ.
ΙΔ', σ. 9685-9692, 9695-9926.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου,
Α. Ματθαιόπουλου, Κ. Μπαρµπαρούση και Χ. Αλεξόπουλου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800-10803, 10821-11062.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Χ.
Αλεξόπουλου µε την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης της άρσης ασυλίας του, καθώς και απόσπασµα απόφασης του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λάρισας, το οποίο
αναφέρει ότι αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης του
Βουλευτή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800.
Απόφαση του Σώµατος για αναβολή της συζήτησης για
την άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Αλεξόπουλου.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Λ. Ζησιµόπουλου, Α.
Ματθαιόπουλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΣΤ', σ.
10803, 10804, 10821-11062.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ.
Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ', σ. 11424 - 11445,
11450-11674.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ', σ. 11440 - 11446, 11450
- 11674.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και
Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ. 12115-12359.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και
Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ. 12123-12359.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Προστασία κύριας κατοικίας". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ.
Ε', σ. 3449.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4223, ΦΕΚ: 287 A' /
31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 4714, 5025-5064, 5065-5119,
5136-5233, 5302.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων και την τόνωση της κτηµαταγοράς. τόµ. Ι', σ. 7061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις υπεραξίες των ακινήτων. τόµ. ΙΑ',
σ. 7939.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
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µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκοµείου της
Ρόδου. τόµ. Ι', σ. 7067.
ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη φύλαξη παραµεθόριων περιοχών του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Γ', σ. 2299.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση αδειών σκοπιµότητας και αδειών
λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων
ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. τόµ. Γ', σ.
2206.
ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την τροποποίηση των όρων
διαγωνισµού για την ακτοπλοϊκή γραµµή Κέρκυρας-Διαποντίων Νήσων. τόµ. Β', σ. 924.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και δεκατρείς (13) Βουλευτές του
κόµµατός του). τόµ. Η', σ. 5607-5629.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών των
Φούρνων. τόµ. Ι', σ. 7105.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την κατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Λήµνου. τόµ. ΙΓ', σ. 8704.
ΑΛΒΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
ΑΛΙΕΙΑ-ΑΛΙΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πρόγραµµα προώθησης συνταξιοδότησης των αλιέων. τόµ.
Β', σ. 1373.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 1251.
ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κατάργηση του Άρ-

θρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας περί αναγκαστικής εκτελέσεως κατά αλλοδαπού δηµοσίου". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1418.
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4268, ΦΕΚ: 141 A' / 27.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12096, τόµ.
ΙΗ', σ. 61-100.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 121 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου. (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το Αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Β' Συνόδου οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής, Α. Αθανασίου και για το Αξίωµα των
Γραµµατέων της Βουλής οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος,
Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και Κ. Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 19.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο
περί "Ποινικής ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι.
Στουρνάρα, β) στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, γ) στους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούς
Παιδείας και Θρησκευµάτων των ετών 2009 µέχρι και σήµερα, κ.κ. Α. Διαµαντοπούλου, Π. Χριστοφιλοπούλου, Κ.
Αρβανιτόπουλο και Θ. Παπαθεοδώρου, δ) στον διατελέσαντα Υφυπουργό Τουρισµού και Αθλητισµού κ. Γ. Νικητιάδη,
και ε) στον διατελέσαντα Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλο και στον διατελέσαντα Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Φ. Σαχινίδη.
τόµ. Α', σ. 288.
Ανακοινώνεται ότι η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) κατέθεσε ψήφισµα µε
το οποίο ανακοινώνει την απόφασή της για προκήρυξη
24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τρίτη 15 Οκτωβρίου
2013, διαµαρτυρόµενη για την πολιτική υποβάθµιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης που ακολουθεί η Κυβέρνηση. τόµ.
Α', σ. 325.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Ένωση Γονέων των
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο αιτείται την άµεση πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού για την κάλυψη των κενών ωρών στα µουσικά
σχολεία, την προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των καλλιτεχνικών µαθηµάτων στα καλλιτεχνικά σχολεία, τη θεσµοθέτηση αναλυτικών προγραµµάτων και την οριστική λύση για τις µεταφορές και τη σίτιση. τόµ. Β', σ.
757.
Ανακοινώνεται η από 25-07-2013 οµόφωνη απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων, µε την οποία στους Βουλευτές επαρχίας και συγκεκριµένα σε αυτούς που θα παραιτηθούν του δικαιώµατος λήψης αεροπορικών εισιτηρίων, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων διοδίων για τη µετάβαση στις προεκλογικές τους περιφέρειες. τόµ. Β', σ.
915-919.
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Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10368/6998 από
30 Οκτωβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν
για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές: α) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Β', σ. 1304-1311.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη. τόµ. Β', σ. 1452.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας κ. Λάουρα
Μπολντρίνι. τόµ. Γ', σ. 1909.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Γ', σ. 1945-1950.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ε. Γλέζου, την
οποία ανέγνωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνης, µε την οποία καταγγέλλει τη
διαστρέβλωση των απόψεών του µε στόχο να πληγεί ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο. τόµ. Γ', σ. 2101.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η
Βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη δεν µετέχει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
τόµ. Γ', σ. 2197-2198.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο
Δένδια και β) στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιο
Σκορδά. τόµ. Γ', σ. 2205.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10911/7300 από
11 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε για τη Β' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου η προβλεπόµενη από το άρθρο
46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής. τόµ. Γ', σ. 2208-2210.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος,
γνωστοποιεί ότι Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξελέγη ο Βουλευτής
Ηµαθίας κ. Κ. Γιοβανόπουλος µε αναπληρώτρια αυτού τη
Βουλευτή Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. Γ', σ. 2330.
Ανακοινώνεται η κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα, µε µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης), του γενικού Προϋπολογισµού του κράτους για
το οικονοµικό έτος 2014, τον τόµο για τις φορολογικές δαπάνες του 2014, καθώς και τους προσαρτηµένους προϋπο-

λογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών ανεξάρτητων αρχών, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ', σ.
2494.
Ανακοινώνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι.
Στουρνάρα, η κατάθεση των εκθέσεων των Γενικών Διευθυντών δηµοσιονοµικών ελέγχων, φορολογίας και φορολογικών ελέγχων και είσπραξης δηµοσίων εσόδων, τελωνείων
και ειδικών φόρων κατανάλωσης, δηµόσιας περιουσίας,
και εθνικών κληροδοτηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των δηλώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 2362/1995, όπως αυτό ισχύει. τόµ. Δ', σ.
2494.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 6 Νοεµβρίου 2013 έγγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θεόδωρος
Παραστατίδης, Οδυσσέας Βουδούρης, Παρίσης Μουτσινάς, Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δηµήτριος Ανδρουλάκης,
Ιωάννης Κουράκος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Μάρκος Μπόλαρης, Χρήστος Αηδόνης, Γεώργιος
Κασαπίδης, δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού κοµµάτων «Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές», µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ. Θεόδωρο
Παραστατίδη. τόµ. Δ', σ. 2524-2526.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11256/7510 από
22 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από το άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και
γ) Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Δ', σ. 2557-2561.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής,
που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ συµβάσεις Β12/2000 και Β21/2002,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ», και, τέλος, µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Δ', σ. 2567-2581.
Απόσυρση από τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 958 και ειδικό
180 από το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α'176) και άλλες διατάξεις", που αφορά την απόδοση ιθαγένειας στους εβραϊκής καταγωγής πρώην Έλληνες πολίτες. τόµ. Δ', σ. 3137.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµ-
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φωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια. τόµ.
Ε', σ. 3198.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµου περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Τσαυτάρη. τόµ.
Ε', σ. 3449.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 11816/7864 από 4
Δεκεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 32 παρ. 8 του Κανονισµού της Βουλής "Υποεπιτροπή για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3455-3457.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του συνασπισµού κοµµάτων "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" κ. Θεόδωρος Παραστατίδης, Βουλευτής
Κιλκίς, ορίζει Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
"Ανεξάρτητοι Βουλευτές" τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Οδυσσέα Βουδούρη. τόµ. Ε', σ. 3522.
Ανακοινώνεται ότι η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ καταθέτει ψήφισµα µε
το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στο περιεχόµενο και
στους στόχους του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2014
και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη µάχη µαζί µε τους εργαζόµενους, για την απόκρουση των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. Ε', σ. 3690.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ 12004/7962, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για τη Β' Περίοδο
της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ε', σ. 39033905.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12006/7964, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε για τη Β' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η προβλεπόµενη από το άρθρο
46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή Βιβλιοθήκης της
Βουλής. τόµ. Ε', σ. 3903, 3906-3907.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12022/7978, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν για τη Β' Σύνοδο
της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές: i. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Περιφερειών, vi. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και vii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. Ε', σ. 3903, 3908-3915.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 11998/7956, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ.
9729/6929/27.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε',
σ. 3903, 3916.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12002/7960, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.

Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ
9200/6542/20.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής. τόµ. Ε', σ.
3903, 3917.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12003/7961, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ.
10911/7300/11.11.2013 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής. τόµ.
Ε', σ. 3903, 3918.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 11999/7957 από 9
Δεκεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµόν
9948/7090/31.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών της Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέως
Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Ε', σ. 3903, 3919-3920.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών επί των άρθρων 1,
2, 3 και 4 του σχεδίου νόµου: "Κύρωση των Συµφωνιών
Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων
οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ.
3972.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Καρδίτσας κ.
Παύλου Σιούφα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ', σ. 4012-4013.
Ανακοινώνεται ότι η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής - ΕΚΠΟΙΖΩ - καταθέτει ψήφισµα, µε το οποίο εκφράζει
την αντίθεσή της στους πλειστηριασµούς ακινήτων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4663.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καταθέτει την έκθεσή της µετά τη
διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τον Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, τις Ειδικές Εφέτες Ανακρίτριες του Εφετείου Αθηνών και τον Υπουργό Εσωτερικών, για το εάν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της χρηµατοδότησης του
Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Ζ', σ.
4731.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Καρδίτσας κ. Γ. Αναγνωστόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την ιδιότητα του Βουλευτή. τόµ. Ζ', σ. 4756-4757.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή λαµβάνοντας υπ' όψιν τη
γνώµη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας, σχετικά µε την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος "Λαϊκός ΣύνδεσµοςΧρυσή Αυγή" σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002
και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Ζ', σ. 4986.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Ζ', σ. 5062.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε

14
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Β. Πολύδωρας τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ', σ. 5270-5271.
Έγκριση της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων
της 19/12/2013, µε θέµα: "Ρύθµιση θεµάτων, που αφορούν
στην ακτοπλοϊκή µετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας".
τόµ. Ζ', σ. 5351-5355.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την αλλαγή του τίτλου του κόµµατός του, από "Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο, σε "Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς" και ενηµερώνει για το έµβληµα του κόµµατος. τόµ. Η', σ. 54125413.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Τσαυτάρη και 2.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κ. Αρβανιτόπουλο. τόµ. Η', σ. 5414.
Ανακοινώνεται ότι µε την µε την υπ’ αριθµ. 160/85 από
9.1.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες, από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Υποεπιτροπές των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών
Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Η', σ. 5594-5597.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο
της Διεθνούς Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 202, σχετικά
µε τα «Εθνικά κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας», που
υιοθετήθηκε από την 101η Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας
(Ιούνιος 2012). τόµ. Η', σ. 5615.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Β' Αθήνας κ. Π. Τατσόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
Η', σ. 5631-5632.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος, µε
επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Αχαΐας
κ. Γ. Νταβρής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Η', σ. 5651-5652.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Αχαΐας κ. Γ. Νταβρή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρησή του στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6169-6170.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών,
Βουλευτή Κιλκίς κ. Θ. Παραστατίδη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία αποδέχεται
την ένταξη του κ. Γ. Νταβρή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ.
6169, 6171.

Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συγκροτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Θ', σ. 6219-6221.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Π.
Τατσόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρησή του
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6269-6270.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Θ. Παραστατίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία αποδέχεται την ένταξη του κ.
Π. Τατσόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6269,
6271.
Ανακοινώνεται ότι δεκαεπτά σωµατεία που, όπως δηλώνουν, διαµαρτύρονται έξω από τη Βουλή κατά του νοµοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε.", κατέθεσαν ψήφισµα διαµαρτυρίας στον Πρόεδρο της Βουλής, µε το οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους στο νοµοσχέδιο. τόµ. Θ',
σ. 6448.
Ανακοινώνεται ότι ο Δήµος Μόρφου καταθέτει υπόµνηµα
στη Βουλή των Ελλήνων, µε το οποίο εκφράζει την προσδοκία για την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος και την
επιστροφή, υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, της Μόρφου
και της ευρύτερης περιοχής και αιτείται την υποστήριξη της
Ελλάδας στην επίτευξη αυτών των στόχων. τόµ. ΙΑ', σ.
7303.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΙΑ', σ. 7365.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες: 1.
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη, 2. Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα, 3. Υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Αναστάσιο Νεράντζη, 4. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρµπίλη και 5. Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκη Παπαγεωργίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7717.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1753/1117 από 24 Φεβρουαρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής υποεπιτροπή αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΑ', σ.
7728 - 7730.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα και της συναφούς επιστολής του κ.
Μανώλη Γλέζου, για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων έγινε οµοφώνως δεκτή, θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων και η προθεσµία υπο-
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βολής της εκθέσεως θα είναι µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους. τόµ. ΙΑ', σ. 7828-7829.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 2059/1344 από 43-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη
συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού. τόµ. ΙΑ', σ.
8030-8031.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ε. Βενιζέλο. τόµ. ΙΒ', σ. 8080.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, η οποία υπογράφεται από τους
Βουλευτές-µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε την οποία µας
γνωρίζεται ότι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
«Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές» αναλαµβάνει, από
6 Μαρτίου 2014, ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Ν. Σταυρογιάννης. τόµ. ΙΒ', σ. 8132-8134.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, "ένσταση λόγω άκυρης
διενέργειας της ψηφοφορίας και άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30". τόµ. ΙΒ', σ. 8215.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Λαρίσης κ. Χ. Αλεξόπουλος γνωστοποιεί µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΒ', σ.
8685-8686.
Ανακοίνωση του Προεδρεύοντα κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη ότι δεν θα διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία επί του
άρθρου 19, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις", για το οποίο είχε υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας ύστερα από την απόσυρσή του από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λ. Γρηγοράκο. τόµ. ΙΓ',
σ. 9113.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη και τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνο Καµµένο, µε την οποία γνωστοποιούν την
ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΓ', σ. 9236-9237.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής κ. Ειρήνη Δούρου γνωστοποιεί την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω υποψηφιότητάς της στην Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9251.
Ανακοινώνεται η από 26 Μαρτίου 2014 επιστολή της
Βουλευτού Β' Αθήνας κ. Ειρήνης Δούρου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα λόγω
της υποψηφιότητάς της στην Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9277-9278.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει πως ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Ευστάθιος Μπούκουρας τίθεται εκτός
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9281.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Β' Αθήνας κ. Αρι-

στόβουλου Σπηλιωτόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της υποψηφιότητάς του στις εκλογές για το Δήµο Αθηναίων. τόµ. ΙΓ',
σ. 9293-9294.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Γιάννη Παπαθανασίου,
πρώτου αναπληρωµατικού του παραιτηθέντος Βουλευτή κ.
Άρη Σπηλιωτόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν αποδέχεται το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΓ', σ. 9295-9296.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 2642/1755 από
21.3.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44
του Κανονισµού της Βουλής, η Διακοµµατική Επιτροπή για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9313-9315.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνει ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του καταθέτει πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ.
ΙΔ', σ. 9359-9365.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένα Βουλευτές του κόµµατός
του, κατέθεσαν πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, διότι δεν διέκοψε τις εργασίες προκειµένου να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά του Υπουργού
Οικονοµικών και την παραπέµπει χωρίς να έχει την αντίστοιχη αρµοδιότητα. τόµ. ΙΔ', σ. 9380-9386.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί τη διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας του Βουλευτή Α' Αθηνών, κ.
Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΔ', σ. 9539-9540.
Ανακοινώνεται ότι κατά την αυριανή συνεδρίαση (3 Απριλίου), θα τελεστεί πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανάσιου Νάκου µε αφορµή τη συµπλήρωση ενός έτους από το θάνατό
του. τόµ. ΙΔ', σ. 9597.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του
κόµµατός του, δεν έγινε δεκτή. τόµ. ΙΔ', σ. 9602.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και 2. Στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. τόµ. ΙΔ',
σ. 9656.
Ανακοινώνεται επιστολή κ. Θ. Τζάκρη Βουλευτής Πέλλας
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών".
τόµ. ΙΕ', σ. 10003-10004.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 45/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", έγιναν αποδεκτές
οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Χαρακό-
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πουλος του Παντελή από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Σ. Καλαφάτης
του Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΕ', σ. 1001310014.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 46/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", διορίστηκαν οι κ.κ.
Θ. Λεονταρίδης του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ν. Ταγαράς του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ',
σ. 10013-10014.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Ν. Σταυρογιάννη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής Πέλλας κ. Θ. Τζάκρη εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών". τόµ.
ΙΕ', σ. 10015.
Ανακοινώνεται ότι οι Συνεργαζόµενες Ενώσεις στο χώρο
του Τύπου και των ΜΜΕ, καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο
δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη µάχη τους για τη διεκδίκηση συλλογικών δικαιωµάτων, που θα εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων και της
ενηµέρωσης. τόµ. ΙΕ', σ. 10126-10128.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Χ.
Αλεξόπουλου µε την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης της άρσης ασυλίας του, καθώς και απόσπασµα απόφασης του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λάρισας, το οποίο
αναφέρει ότι αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης του
Βουλευτή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κ.κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και Νικόλαο Δένδια, β) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο (δύο δικογραφίες), γ)
στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη
και Αθανάσιο Μωραΐτη, δ) στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και ε) στον διατελέσαντα Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσιο Παπαληγούρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11205.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ. κ. Κ. Μουσουρούλη, Ε. Κεφαλογιάννη, Δ. Παπαδηµούλη, Σ. Σακοράφα, Ε. Γλέζου και Ε. Μαριά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε τις οποίες δηλώνουν την
παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής τους ως υποψήφιοι Ευρωβουλευτές στις εκλογές
της 25ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11211-11217.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε τις οποίες δηλώνουν την προσχώρησή τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτη-

των Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. ΙΖ', σ. 11868, 1187111872.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Ν. Σταυραγάννη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την
ένταξη των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. ΙΖ', σ. 11868-11870.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ', σ.
12086-12087.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Δωδεκανήσου κ.
Τ. (Μίκας) Ιατρίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ', σ. 12108-12109.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των Ανεξάρτητων Ελλήνων η Βουλευτής Κοζάνης κ. Ρ. Μακρή και η Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 1211012111.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων των Ελλήνων εξελέγη η Βουλευτής Α' Αθηνών
κ. Έ. Κουντουρά, µε αναπληρώτρια αυτής τη Βουλευτή Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 12112-12113.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 5693/3738/12-62014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε
το προβλεπόµενο από τα άρθρα 70, 71 και 72 του Συντάγµατος και 31 του Κανονισµού της Βουλής Τµήµα Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του, Α', Β' και Γ'. τόµ. ΙΗ', σ. 1 - 15.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 5729/3765/13-62014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 31 του Κανονισµού της
Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των
Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις
αυτού, Α', Β' και Γ'. τόµ. ΙΗ', σ. 16 - 35.
Ανακοινώνεται το από 11-6-2014 έγγραφο του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, µε το οποίο γνωστοποιεί στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη τα 88/10-062014 και 89/10-06-2014 Προεδρικά Διατάγµατα µε θέµα
"Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΗ', σ. 36 - 39.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Αττικής κ. Β. Οικονόµου
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΗ', σ. 55 - 56.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον διατελέσαντα Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Σίµο Κεδί-
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κογλου. 2. Στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. 3. Στους τέως
και νυν Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη και Ιωάννη Βρούτση. 4. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. 5. Στους διατελέσαντες
Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών κ. κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου. τόµ. ΙΗ', σ.
98.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου
µε την οποία ενηµερώνει τον Πρόεδρο τη Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών". τόµ.
ΙΗ', σ. 170 - 173.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ν. Σταυρογιάννης
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, δηλώνει ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα ο Βουλευτής κ. Β.
Καπερνάρος. τόµ. ΙΗ', σ. 172, 174.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
και Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.
Ευάγγελο-Βασίλειο Ι. Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι για το
Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής κατά το θέρος 2014
ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Αναστάσιος Νεράντζης, Βουλευτής Β' Πειραιά, για την Α' Σύνθεση του Τµήµατος, ο κ. Κωνσταντίνος
Καραγκούνης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, για τη Β'
Σύνθεση και ο κ. Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β' Αθηνών, για τη Γ' Σύνθεση. τόµ. ΙΗ', σ. 189 - 190.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού της Βουλής ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Γιάννης Κουτσούκος και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΗ', σ. 192 - 193.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λουκουρέντζο και 2)
στους διατελέσαντες τέως Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Δρυ, Απόστολο Φωτιάδη και Αντώνιο Μπέζα. τόµ. ΙΗ', σ. 242.
Ανακοινώνεται ότι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" αναλαµβάνει,
από τις 27 Ιουνίου 2014, ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Π.
Μουτσινάς. τόµ. ΙΗ', σ. 418-420.
Ανακοινώνεται ότι Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" ορίζεται ο
Βουλευτής Β' Πειραιώς κ. Ι. Κουράκος. τόµ. ΙΗ', σ. 418,
421.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ.κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Γεώργιο Μαυραγάνη, 2. Τον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 3. Τον Πρωθυ-

πουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον διατελέσαντα Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου
(δύο δικογραφίες), 4. Τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη και 5. Τους Υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Εθνικής Άµυνας κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Ιωάννη Μανιάτη και Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. ΙΗ', σ. 430.
Ανακοινώνεται ότι, κατά τη σηµερινή συνεδρίαση, η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί µε πιλοτική εφαρµογή
του ηλεκτρονικού συστήµατος. τόµ. ΙΘ', σ. 856.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Γενική
Γραµµατέας του Κοινοβουλίου της Σερβίας κ. Jana
Ljubicic, συνοδευόµενη από πενταµελή αντιπροσωπεία η οποία επισκέπτεται τη Βουλή στο πλαίσιο ενηµερωτικών συναντήσεων για την ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Σερβίας.
τόµ. ΙΘ', σ. 1047.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης
κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει
πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΘ', σ.
1136-1137.
Ανακοινώνεται ότι έχουν περιέλθει στο Προεδρείο της
Βουλής έξι αιτήµατα υπογραφόµενα από εκατόν είκοσι επτά (127) συνολικά Βουλευτές που περιλαµβάνουν προτάσεις για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος κατά το άρθρο 44
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και το άρθρο 116 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας», σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε εκάστην
αυτών. τόµ. ΙΘ', σ. 1139, 1141-1154.
Ανακοινώνεται ότι έχει περιέλθει στο Προεδρείο της Βουλής, το αίτηµα δώδεκα Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας µε το οποίο ζητούν τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την ακύρωση και κατάργηση του
ν.1914/1990, του ν.2773/1999, του ν.3426/2005, του
ν.4001/2011, του ν.4237/2014, καθώς και για τον ψηφισθέντα νόµο «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας», του γνωστού ως µικρή ΔΕΗ. τόµ.
ΙΘ', σ. 1140, 1154.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι
ο Βουλευτής κ. Γ. Ψαριανός τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. ΙΘ', σ.
1166.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΙΘ', σ. 1286.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν στα µέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2000, στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδη και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Π. Οικονόµου. τόµ. Κ', σ. 2307.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
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Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία
δηλώνει ότι ο συνυπογράφων Βουλευτής κ. Α. Λοβέρδος ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Κ', σ. 2307-2308.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Σταυρογιάννη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη,
µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από το αξίωµα
του Βουλευτή Ν. Φθιώτιδας, λόγω της ανάληψης καθηκόντων ως Δηµάρχου Λαµιέων. τόµ. Κ', σ. 2307, 2309.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Στ. Κάρµαντζη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από το Βουλευτικό
του αξίωµα, λόγω της εκλογής του ως Αντιπεριφερειάρχη
Χίου. τόµ. ΚΑ', σ. 2361-2362.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί τα υπ. αριθµ. 115/2-9-2014 και 117/3-9-2014
Προεδρικά Διατάγµατα περί α) αποδοχής της παραίτησης
του Κωνσταντίνου Κουκοδήµου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και β) διορισµού του Γεώργιου Στύλιου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΑ', σ. 2714-2715.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ως
ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΚΑ', σ. 2716.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, 2. Στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γκ. Χαρδούβελη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα και 3. Στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΚΑ', σ. 2945.
Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της άσκησης ΤΑΜΣ,
"Παρµενίων 2014", θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
2014, δοκιµαστική ενεργοποίηση της σειρήνας της Βουλής
των Ελλήνων. τόµ. ΚΒ', σ. 3761.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από το έτος 1998 έως σήµερα. τόµ.
ΚΒ', σ. 3809.

στην Επικράτεια και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ.
Ι', σ. 7289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το σχέδιο νόµου του ΥΠΕΚΑ για το "new deal" σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). τόµ. ΙΓ', σ.
9316.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Σ.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγκρότηση άτυπων επιτροπών για τη συγγραφή Αναλυτικών Προγραµµάτων
Σπουδών (ΑΠΣ) στα λύκεια. τόµ. Ι', σ. 7297.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το "Ανάκτορο του Νέστορος" στην Πύλο. τόµ. Δ', σ. 2551.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενίσχυση του Προγράµµατος "Εξοικονοµώ κατ' Οίκον"

ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών:
"ΚΕ.Π.Α., σύνταξη και επίδοµα αναπηρίας". (Προτείνων: Ο
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος).
(Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5933.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόταση για
τροποποίηση των διατάξεων του ν.3996/2011 για τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων. τόµ. Ι', σ. 6750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προθέσεις του Υπουργείου για αλλαγή του Ενιαίου Πίνακα
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας για τους αγρότες.
τόµ. ΙΑ', σ. 7369.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης-Ανάπτυξης. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Προεδρικών Διαταγµάτων του νέου αναπτυξιακού νόµου. τόµ. Α', σ. 740.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
και δεκατρείς (13) Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Η', σ.
5777-5800.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040,
3776-3809, 3811-3878.

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων από νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Β', σ. 787.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Β', σ. 913.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους οικοδόµους. τόµ. Β', σ. 1121.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4225, ΦΕΚ: 2 A' / 07.01.2014). τόµ. Δ', σ. 2550, τόµ. ΣΤ',
σ. 4007-4025,4353-4355, 4613-4641, 4670-4711, τόµ.
Ζ', σ. 4762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων.
τόµ. ΙΑ', σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων. τόµ. ΙΑ',
σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ολική περικοπή των συντάξεων των ανασφάλιστων οµογενών υπερηλίκων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών. τόµ. ΙΓ', σ.
9287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την φαρµακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων
πολιτών - κατόχων βιβλιαρίου πρόνοιας. τόµ. ΚΒ', σ. 3633.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορά στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών
του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και στην
τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης
σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα. τόµ. Α',
σ. 346, 355, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 369.
Αναφορά στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή".
τόµ. Α', σ. 688, 695, 697, 703, 705, 706, 710, 712.
Αναφορά στην υπόθεση των υποβρυχίων και των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά µε αφορµή επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Α', σ. 703, 704, 705.
Αναφορά στην εγκληµατική ενέργεια της Marfin και στα
επεισόδια που διαδραµατίζονται στις Σκουριές Χαλκιδικής
εξαιτίας της επένδυσης χρυσού. τόµ. Α', σ. 704, 705.
Αναφορά στην υπόθεση των υποβρυχίων και των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Β', σ. 809, 822, 823, 824.
Αναφορά στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου που
έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β', σ. 1127, 1128,
1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 1136, 1141, 1146, 1147.
Αναφορά στην ποινική δίωξη του Γενικού Γραµµατέα και
Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και στη διακοπή της χρηµατοδότησης της. τόµ. Β', σ. 1130, 1141, 1142, 1144, 1148,
1149, 1151.
Αναφορά στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση και
στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β', σ. 1257, 1263,
1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1279,
1282, 1284, 1287, 1288, 1290.
Αναφορά στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών της
Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο
των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Β', σ. 1424,
1433, 1437, 1438, 1440, 1468, 1469, τόµ. Γ', σ. 1528,
1530, 1827, 1828, 1829, 1836.

Αναφορά στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ', σ. 1838, 1892-1901,
1905, 1907, 1909, 1910, 1914, 1917, 1919, 1920, 1921,
1922, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934,
1935, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1958, 1963,
1977, 1979, 1986, 1990, 1994, 1999, 2002, 2003, 2006,
2007, 2008.
Αναφορά στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη
Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του.
τόµ. Γ', σ. 1951, 1945.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ. τόµ.
Γ', σ. 2017, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070,
2071, 2072, 2073, 2076, 2088, 2090.
Αναφορά στη συµπλήρωση σαράντα χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 2319, 2320, 2322,
2326.
Αναφορά στα Εισόδια της Θεοτόκου, ηµέρα εορτασµού
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ', σ. 2481, 2496, 2505.
Αναφορά στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του Κράτους. τόµ. Δ', σ. 2517, 2518, 2520, 2522, 2524, 2529,
2530, 2532, 2533, 2534.
Αναφορά στη βιβλική καταστροφή στη Ρόδο και στην
Ψέριµο, λόγω των πληµµυρών και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. Δ', σ. 2709.
Αναφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις", σχετικά µε την τιµολόγηση των φαρµάκων. τόµ. Δ', σ.
2814, 2815, 3074, 3075, 3076, 3078, 3079.
Αναφορά στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ', σ. 3094, 3096, 3097, 3098, 3099,
3100, 3102, 3103, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110,
3112, 3118, 3121, 3122, 3126, 3127, 3128, 3129, 3131,
3133, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140.
Αναφορά στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας
στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ. 3512, 3527, 3562,
3563, 3574.
Αναφορά στο θέµα των κλειστών Πανεπιστηµίων και
στην παραποµπή του Πρύτανη του ΕΚΠΑ στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο. τόµ. Ε', σ. 3523, 3559, 3582.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. τόµ. Ε', σ. 3590, 3601, 3603, 3613, 3626, 3627,
3632.
Αναφορά στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας
στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ. 3594, 3615, 3637.
Αναφορά στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν σε διαδήλωση µαθητών στη µνήµη του, στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Ε', σ. 3603, 3613, 3614, 3621, 3626, 3628.
Αναφορά στον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ.
3723, 3724.
Αναφορά στις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν σχετικά µε
τη Θράκη. τόµ. Ε', σ. 3922, 3932.
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Αναφορά στις βουλευτικές συντάξεις. τόµ. ΣΤ', σ. 4684,
4685, 4687, 4689, 4707.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της ειδικής διαδικασίας για την αναστολή χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και ιδιαίτερα για την διαδικασία συζήτησης της Έκθεσης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την αναστολή χρηµατοδότησης του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ.
Ζ', σ. 4882, 4883.
Αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνεται το Σώµα της Βουλής για τις δικογραφίες που διαβιβάζονται σε
αυτήν. τόµ. Ζ', σ. 5062, 5063.
Αναφορά στον τρόπο της διαδικασίας που ορίζεται από
το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η', σ. 5414, 5415,
5419.
Αναφορά στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση
κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η', σ. 5422,
5436, 5438, 5440, 5442, 5449, 5450.
Αναφορά στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Η', σ. 5461,
5462, 5470, 5474, 5475, 5477, 5478, 5479, 5486, 5308,
5593, 5610, 5613, 5616, 5622, 5628.
Αναφορά στην απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Η', σ. 5475, 5485.
Αναφορά στον λόγο Σκοπιανού Βουλευτή που στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στην Ελληνική Βουλή, αποκάλεσε δύο φορές τη χώρα
του ως "Δηµοκρατία της Μακεδονίας". τόµ. Θ', σ. 6310,
6311, 6322, 6323, 6325, 6328, 6641.
Αναφορά στη µνήµη των πεσόντων ηρώων, πιλότων της
Ελληνικής Αεροπορίας στα Ίµια. τόµ. Θ', σ. 6469, 6471.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη,
ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν
στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και στην
προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ', σ. 6622, 6630, 6631, 6632,
6633, 6635, 6639, 6640, 6642, 6643, 6646, 6647, 6648,
6651, 6652, 6657.
Αναφορά στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς και
της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων
που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Θ', σ. 6680, 6682,
6683, 6684, 6692, 6693, 6695, τόµ. Ι', σ. 6780, 6781,
6782, 6786, 6798, 6813, 6900, 6904, 6906, 6979, 6989,
6995.
Αναφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ι', σ. 6814,
6827, 6858, 6870, 7049.
Αναφορά στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε χρηµατοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ', σ.
7333, 7350, 7355, 7362, 7377, 7378, 7637, 7654, 7655,
7658, 7663, 7666, 7712, 7715, 7716, τόµ. ΙΒ', σ. 8236,
8246, 8249, 8250, 8253.
Αναφορά στα γεγονότα που συµβαίνουν στο Κίεβο της
Ουκρανίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7367, 7711, 7712, 7713, 7959,
7988, 7989, 7990, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001.
Αναφορά στις έντονες σεισµικές δονήσεις που έπληξαν
το Νοµό Κεφαλληνίας, τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας αυτών και στην τροπολογία που κατέθεσε η
Βουλευτής Αφροδίτη Θεοπεφτάτου µε θέµα: Παράταση ι-

σχύος οικοδοµικών αδειών στο Νοµό Κεφαλληνίας. τόµ.
ΙΑ', σ. 7609, 7610.
Αναφορά στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων. τόµ.
ΙΑ', σ. 7653, 7659, 7660, 7663, 7664, 7668.
Αναφορά στη λεγόµενη "λίστα Νικολούδη". τόµ. ΙΑ', σ.
7654, 7655, 7658, 7660, 7663.
Αναφορά στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους
Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
τόµ. ΙΑ', σ. 7656, 7657, 7658, 7666.
Αναφορά στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο. τόµ. ΙΑ', σ.
7712.
Αναφορά στην αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη, µε αφορµή
τη συµπλήρωση των είκοσι χρόνων από το θάνατό της. τόµ.
ΙΒ', σ. 8135.
Αναφορά στην επέτειο της ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στο ελληνικό κράτος. τόµ. ΙΒ', σ. 8162, 8163, 8164.
Αναφορά στο ζήτηµα της διαγραφής των λεγόµενων "αιώνιων φοιτητών". τόµ. ΙΒ', σ. 8246, 8248.
Αναφορά στην απόφαση της Βουλής για συγκρότηση
διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το θέµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΒ', σ. 8246, 8248.
Αναφορά στην 8η Μαρτίου "Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας". τόµ. ΙΒ', σ. 8259, 8261 - 8268.
Αναφορά στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, λόγω της
συµπλήρωσης των εβδοµήντα οκτώ χρόνων από το θάνατό
του. τόµ. ΙΓ', σ. 8706, 9051.
Αναφορά στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της Λέσβου. τόµ. ΙΓ', σ. 8776, 8782, 8785, 8786, 8787, 8794,
8795, 8797, 8799.
Αναφορά στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ', σ.
8821, 8832, 8834, 9052, 9053, 9054, 9056, 9060, 9061,
9062.
Αναφορά στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ', σ. 9619, 9620.
Αναφορά στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας
Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ', σ. 9642, 9643,
9644, 9646, 9652, 9662, 9663, 9671, 9675, 9694, 9934,
9940.
Αναφορά στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού
Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ', σ. 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9927,
9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9939, 9940,
9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9979, 9982,
τόµ. ΙΕ', σ. 9955, 9959, 9961, 9963, 9965, 9966, 9968,
9970, 9989, 9987, 9988, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994,
9995, 9996, 9997, 9999, 10000, 10001, 10002, 10005,
10010, 10037, 10038, 10039, 10041, 10042, 10043,
10045, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052,
10053, 10050, 10054, 10055, 10070, 10090, 10094,
10095, 10098, 10100, 10101, 10102, 10103, 10104,
10169, 10172, 10174, 10179, 10186, 10189, 10191,
10192, 10196, 10422, 10433, 10445.
Αναφορά στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές.
τόµ. ΙΕ', σ. 10431, 10433, 10434, 10435, 10438, 10439,
10440, 10441, 10442, 10444, 10445, 10449, 10474,
10480, 10481, 10484, 10556, 10557, 10558, 10560,
10561, 10562, 10563, 10565, 10567, 10568, 10572,
10575, 10592.
Αναφορά στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ', σ. 10557, 10559, 10560,
10562, 10568, 10569, 10592.
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Αναφορά στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και των
Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ', σ. 11978, 11981,
11995, 12006, 12007, 12009, 12010, 12012, 12013,
12016, 12015, 12017, 12018, 12019, 12020, 12022,
12023, 12025, 12026, 12027, 12028, 12072, 12077,
12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085.
Αναφορά στην στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ' οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ', σ. 61, 63, 67, 68, 79, 83, 84, 85, 87, 90, 92,
93, 94, 96, 97, 98, 99.
Αναφορά στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ', σ. 792, 793, 795, 796, 799, 803, 824, 833.
Αναφορά στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ',
σ. 1018, 1023, 1024, 1037, 1040, 1044, 1047, 1048,
1050, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1074, 1084, 1086.
Αναφορά στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή
δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1166, 1169, 1174, 1176, 1177,
1178, 1180, 1183, 1188.
Αναφορά στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται
στη Λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΘ', σ. 1259, 1268, 1279,
1283, 1287, 1288, 1359, 1375, 1395, 1399, τόµ. Κ', σ.
1686, 1699, 1753, 1756.
Αναφορά στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας τόµ. ΙΘ', σ. 1359, 1361,
1365, 1367, 1369, 1371, 1375, 1379, 1380, 1381, 1389,
1392, 1394, 1395, 1398, 1399, 1400, 1402.
Αναφορά στη συνάντηση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας
και στο κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΘ', σ. 1485, 1487.
Αναφορά στην απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της Μανωλάδας. τόµ. Κ', σ. 1668, 1690, 1691, 1695,
1712.
Αναφορά στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ', σ. 1673,
1690, 1691, 1692, 1695, 1696, 1697, 1709, 1710, 1711,
1712, 1715, 1721, 1727, 1730, 1738, 1739, 1740, 1741,
1742, 1747, 1749, 1751, 1754, 1755, 1756, 1806, 1810,
1811, 1813, 1815, 1816, 1817, 1819, 1821, 1833, 1880,
1882, 1905, 1911, 1915, 1943, 1956, 1962, 1965, 1971,
1972, 1974, 1994.
Αναφορά στη σύλληψη της κόρης του δηµοσιογράφου
Μ. Καψή. τόµ. Κ', σ. 1752, 1733, 1734.
Αναφορά στην 29η Αυγούστου του 1949, ηµέρα της λήξης του Εµφυλίου πολέµου. τόµ. Κ', σ. 2320, 2333, 2340.
Αναφορά στον σεισµό στη Χαλκιδική και στην άµεση ανταπόκριση των υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και της
Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Β. Ελλάδας.
τόµ. ΚΑ', σ. 2414.
Αναφορά στα αρχαιολογικά ευρήµατα στην Αµφίπολη.
τόµ. ΚΑ', σ. 2631.
Αναφορά στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος (14η
Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ', σ. 2928-2937.
Αναφορά στη µνήµη του Παύλου Φύσσα, µε αφορµή τη
συµπλήρωση ενός χρόνου από την ηµέρα της δολοφονίας

του. τόµ. ΚΒ', σ. 3043, 3046, 3050, 3054.
Αναφορά στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ', σ. 3651,
3652, 3653, 3655, 3656, 3658, 3659, 3660, 3713, 3721,
3725, 3739, 3740, 3741, 3743, 3744, 3745, 3748, 3752.
Αναφορά στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ. 3714, 3723, 3728, 3729, 3730, 3732,
3743, 3747, 3748, 3749, 3751.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την µείωση του κόστους των ανεξάρτητων αρχών. τόµ. Ζ', σ. 4721.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4271, ΦΕΚ: 144 A' / 28.06.2014).
τόµ. ΙΗ', σ. 186, 393-431.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4237, ΦΕΚ: 036 A' / 12.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 5222, τόµ.
Θ', σ. 6348-6382, 6383-6453, τόµ. Ι', σ. 6753-6804,.
6910-6914, 6925-6934, 6943-6950, 6937-6938, 69596972.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4273, ΦΕΚ: 146 Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΔ',
σ. 9575, τόµ. ΙΘ', σ. 971-1016, 1017-1103.
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΑΝΕΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
πολιτική για την αντιµετώπιση της οικονοµικής µετανάστευσης των νέων Ελλήνων σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. τόµ. Α', σ.
744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προτεραιότητες και το σχεδιασµό για την αντιµετώπιση της
ανεργίας των νέων. τόµ. Β', σ. 761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας των
Ελλήνων ναυτικών. τόµ. Δ', σ. 2552.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
το σχέδιο καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το
πρόγραµµα εγγυήσεων απασχόλησης. (Επερωτώντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Θ', σ. 6670-6702.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το ενδεχόµενο
εκπτώσεως στα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς για
τους κατόχους κάρτας ανεργίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7967.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση
και τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος "ΝΕΑΡΧΟΣ". τόµ. ΙΒ', σ. 8320.
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός
της). (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ', σ. 9104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή του έκτακτου επιδόµατος σε όλους τους ανέργους
στις γιορτές του Πάσχα. τόµ. ΙΓ', σ. 9173.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους µακροχρόνια άνεργους. τόµ. ΙΔ', σ. 9617.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ανέργων από την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος. τόµ.
ΙΕ', σ. 10638.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου, σχετικά µε την ανεργία των ναυτικών. (Επερωτώντες: Δώδεκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΗ', σ. 763786.

ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ', σ. 714719.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και
Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΗ', σ. 719.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 1677-1681.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη). τόµ. Κ', σ. 1681.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4267, ΦΕΚ: 137 A' / 12.06.2014).
τόµ. ΙΔ', σ. 9626, τόµ. ΙΖ', σ. 11991-12029, 12043-12088,
12103.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Α.Ε.Ι.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις νοµοθετικές µεταβολές στο θέµα της εύρυθµης λειτουργίας των ΑΕΙ. τόµ. ΙΑ', σ.
7374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανεξέταση στοιχείων των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ. τόµ. ΙΒ', σ. 8668.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040,
3776-3809, 3811-3878.

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8259.
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5067-5073.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φορέας
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη).
τόµ. Ζ', σ. 5073.
Συζήτηση επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών
προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση των διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8432-8440.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές ΑπλουστεύειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΒ', σ. 8440.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
Ανακοινώνεται ότι η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ καταθέτει ψήφισµα µε
το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στο περιεχόµενο και
στους στόχους του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2014
και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη µάχη µαζί µε τους εργαζόµενους, για την απόκρουση των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. Ε', σ. 3690.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικη-
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τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4250, ΦΕΚ: 74 A' /
26.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7160, τόµ. ΙΒ', σ. 8412-8452,
8453-8520, 8531-8653, τόµ. ΙΓ', σ. 8707-8709.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνιος Οµοσπονδία Αποστράτων Αξιωµατικών Σωµάτων Ασφαλείας καταθέτει ψήφισµα
µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην ψήφιση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις" και
ειδικότερα σε σχέση µε την προοπτική ένταξης του Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕ) ή σε ιδιωτική οµαδική ασφάλιση. τόµ. Κ', σ. 1807-1809.
ΑΠΑΓΩΓΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την αυξητική τάση των απαγωγών.
τόµ. ΙΑ', σ. 7379.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
το σχέδιο καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το
πρόγραµµα εγγυήσεων απασχόλησης. (Επερωτώντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Θ', σ. 6670-6702.
ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Αναφορά στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας
Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ', σ. 9662, 9663,
9671, 9675, 9694, 9934, 9940.
ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Τροποποίηση εκλογικού νόµου (ν.3636/2008, ΦΕΚ 11 Α, ν.
3231/2004, ΦΕΚ 45 Α) και καθιέρωση απλής αναλογικής".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Β', σ.
1323.
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "Λίµνες"

του Δήµου Πύργου του Νοµού Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2320.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α' 41) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4244, ΦΕΚ: 60
Α' / 11.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7072, τόµ. ΙΑ', σ. 7775-7781,
7801-7814, τόµ. ΙΑ', σ. 7890-7916, 7969.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των ελαιοπαραγωγών από την σχινοκαρπία στην Κρήτη. τόµ. Ι',
σ. 7101.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην κτηνοτροφία σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Λέσβο, από κρούσµατα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. τόµ. Δ', σ.
2484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές αποζηµιώσεων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 7690.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών λόγω ακαρπίας των ελαιοδένδρων στη Μεσσηνία.
τόµ. Α', σ. 326.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση κινητοποίηση
του ΕΛΓΑ για την αποζηµίωση των παραγωγών τοµάτας
στην Εύβοια. τόµ. Β', σ. 1457.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις
και το κατοχικό δάνειο. τόµ. Η', σ. 5771.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα και της συναφούς επιστολής του κ.
Μανώλη Γλέζου, για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων έγινε οµοφώνως δεκτή, θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων και η προθεσµία υποβολής της εκθέσεως θα είναι µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους. τόµ. ΙΑ', σ. 7828-7829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Γιοχακίν Γκάουκ στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ', σ. 8101.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 2642/1755 από
21.3.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44
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του Κανονισµού της Βουλής, η Διακοµµατική Επιτροπή για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9313-9315.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας προς την Ελλάδα και την υπογραφή
Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας-Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. τόµ. ΙΕ', σ. 10644.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (Α.Ο.Ζ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε το ρόλο του Λιµενικού Σώµατος στην υπεράσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ. τόµ. Γ', σ. 1840.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4253, ΦΕΚ: 82 A' /
01.04.2014). τόµ. Γ', σ. 1942, τόµ. ΙΓ', σ. 9234-9266.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". (Κατάθεση Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4252, ΦΕΚ: 81 Α' /
01.04.2014). τόµ. Γ', σ. 1942, τόµ. ΙΓ', σ. 9234-9270.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
συζητήσεις Κυβέρνησης-τρόικας για την απελευθέρωση των
απολύσεων και τις νέες µειώσεις των συντάξεων. τόµ. Β', σ.
911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση θεµάτων συνταξιοδότησης απολυµένων κλωστοϋφαντουργών. τόµ. Δ', σ. 3085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τους εργαζοµένους της "Olympic
Handling". τόµ. Ε', σ. 3181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις στην αλλαντοβιοµηχανία "ΝΙΚΑΣ". τόµ. ΣΤ', σ.
4659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις οδηγών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού Λάρισας. τόµ. Η', σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τους απολυµένους εργαζοµένους του φαρµακευτικού οµίλου "ALAPIS". τόµ. Η', σ. 5801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργατών στην επιχείρηση "COCA COLA 3E". τόµ.
Θ', σ. 6174.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από την "COCA - COLA 3Ε" στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 6339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΒΕΕ". τόµ. Θ', σ. 6478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις

απολύσεις εργαζοµένων στον "ΟΠΑΠ Α.Ε.". τόµ. ΙΘ', σ.
1123.
ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, 7781-7791.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αδειοδότησης της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ για την καύση απορριµµάτων στη
Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ', σ. 9953.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη οριστικού κλεισίµατος της χωµατερής στη θέση
"Νταµάρι Κόκκινου" της Τοπικής Κοινότητας Αγαλά Ζακύνθου και πλήρους αποκατάστασης του χώρου. τόµ. Α', σ.
666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάκληση της αδειοδότησης για καύση απορριµµάτων
και "εναλλακτικών" καυσίµων στην τσιµεντοβιοµηχανία "ΤΙΤΑΝ", λόγω επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΒ', σ.
8100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκληρωµένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων Γραµµατικού. τόµ. ΙΕ', σ. 10061.
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση υλοποίηση
των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. τόµ. Η', σ. 5743.
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4277, ΦΕΚ: 156 Α' / 01.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11865,
τόµ. ΙΘ', σ. 1451-1489, 1517-1573.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), όπως ισχύει". τόµ. Α', σ. 264-265.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10368/6998 από
30 Οκτωβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν
για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές: α) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Β', σ. 1304-1311.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10911/7300 από
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11 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε για τη Β' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου η προβλεπόµενη από το άρθρο
46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής. τόµ. Γ', σ. 2208-2210.
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2012, β) Συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ', σ. 2337-2383.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11256/7510 από
22 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από το άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και
γ) Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Δ', σ. 2557-2561.
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: "Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ.
Ε', σ. 3399-3408.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 11816/7864 από 4
Δεκεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 32 παρ. 8 του Κανονισµού της Βουλής "Υποεπιτροπή για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3455-3457.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ 12004/7962, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για τη Β' Περίοδο
της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ε', σ. 39033905.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12006/7964, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε για τη Β' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η προβλεπόµενη από το άρθρο
46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή Βιβλιοθήκης της
Βουλής. τόµ. Ε', σ. 3903, 3906-3907.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12022/7978, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν για τη Β' Σύνοδο
της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές: i. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Περιφερειών, vi. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και vii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. Ε', σ. 3903, 3908-3915.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 11998/7956, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ.

9729/6929/27.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε',
σ. 3903, 3916.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12002/7960, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ
9200/6542/20.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής. τόµ. Ε', σ.
3903, 3917.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12003/7961, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ.
10911/7300/11.11.2013 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής. τόµ.
Ε', σ. 3903, 3918.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 11999/7957 από 9
Δεκεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµόν
9948/7090/31.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών της Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέως
Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Ε', σ. 3903, 3919-3920.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α' /24.6.1987) και
Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), όπως ισχύει». τόµ. ΣΤ',
σ. 4065-4068.
Έγκριση της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων
της 19/12/2013, µε θέµα: "Ρύθµιση θεµάτων, που αφορούν
στην ακτοπλοϊκή µετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας".
τόµ. Ζ', σ. 5351-5355.
Ανακοινώνεται ότι µε την µε την υπ’ αριθµ. 160/85 από
9.1.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες, από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Υποεπιτροπές των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών
Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Η', σ. 5594-5597.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συγκροτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Θ', σ. 6219-6221.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1753/1117 από 24 Φεβρουαρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής υποεπιτροπή αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΑ', σ.
7728 - 7730.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα και της συναφούς επιστολής του κ.
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Μανώλη Γλέζου, για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων έγινε οµοφώνως δεκτή, θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων και η προθεσµία υποβολής της εκθέσεως θα είναι µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους. τόµ. ΙΑ', σ. 7828-7829.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 2059/1344 από 43-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη
συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού. τόµ. ΙΑ', σ.
8030-8031.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 2642/1755 από
21.3.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44
του Κανονισµού της Βουλής, η Διακοµµατική Επιτροπή για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9313-9315.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Αποχώρηση της Βουλευτού κ. Ο. Γεροβασίλη από τη θέση της ως Βουλευτού επί του καταλόγου. τόµ. Δ', σ. 2779.
Αποχώρηση της Βουλευτού του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ε. Ζαρούλια από την συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2014. τόµ. Θ', σ. 6262.
Αποχώρηση της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Ρ. Μακρή. τόµ. Ι', σ. 7065.
Αποχώρηση του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Π. Ζησιµόπουλου από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7906.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β', σ. 825.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων του ν.
3213/2003" (Α' 154)". τόµ. Β', σ. 1150.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε.
Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1544.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ε. Μαριά, ότι θα αποχωρήσουν από
την ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942
και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις", αλλά θα συµµετάσχουν στην ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση,
Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2774, 2779.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγεί-

ας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής
των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2779.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε', σ. 3546.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η', σ. 5711.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ι', σ. 7296.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 9378.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί της
προτάσεως µοµφής που υπέβαλαν κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 9571.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ', σ. 12121.
Αποχώρηση των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων
από τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ.
12123.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Αριστεράς
από τη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς
πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών για τη
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1199.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς
µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ.
Κ', σ. 1771.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
"ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ.
1771.
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Αναφορά στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ', σ. 1673,
1690, 1691, 1692, 1695, 1696, 1697, 1709, 1710, 1711,
1712, 1715, 1721, 1727, 1730, 1738, 1739, 1740, 1741,
1742, 1747, 1749, 1751, 1754, 1755, 1756, 1806, 1810,
1811, 1813, 1815, 1816, 1817, 1819, 1821, 1833, 1880,
1882, 1905, 1911, 1915, 1943, 1956, 1962, 1965, 1971,
1972, 1974, 1994.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης
της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4239,
ΦΕΚ: 43 Α’/ 20.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. Ι', σ.
7107-7121, 7124, 7139-7140, 7160-7171, 7174-7204.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µη εναλλακτική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και συνταξιούχων που αρνούνται, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να παραλάβουν τον ΑΜΚΑ. τόµ. ΙΑ', σ. 7372, 7373,
7374.
ΑΡΜΕΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4248, ΦΕΚ: 68 Α' / 14.03.2014). τόµ. Δ', σ. 2601,
τόµ. ΙΑ', σ. 7980.
ΑΡΤΟΣ-ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τις αρνητικές
συνέπειες από την εφαρµογή των προτάσεων του ΟΟΣΑ
για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου παρασκευής
και πώλησης άρτου. τόµ. Ι', σ. 7209.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τον κλάδο των αρτοποιών.
τόµ. ΙΒ', σ. 8323.
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το "Ανάκτορο του Νέστορος" στην Πύλο. τόµ. Δ', σ. 2551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα έργα ανάδειξης του ιερού βράχου του Πανός. τόµ. Ι', σ. 7071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την επέκταση της εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." εντός της ζώνης Β' προστασίας κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου της Σαλαµίνας.
τόµ. ΙΕ', σ. 10064.

Αναφορά στα αρχαιολογικά ευρήµατα στην Αµφίπολη.
τόµ. ΚΑ', σ. 2631.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο στοχοποίησης των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αντιµετώπισης
των κρουσµάτων λύσσας στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α', σ.
664.
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4213, ΦΕΚ: 261 A'/
09.12.2013). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Δ', σ. 2410-2479, 27702774, 2776, 2777, 2778-2815, 3074-3080, 3143-3144.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη διακοµιδή ασθενών από τις Βόρειες Σποράδες. τόµ.
Α', σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα που βιώνουν οι πάσχοντες από
σκλήρυνση κατά πλάκας. τόµ. ΙΑ', σ. 7936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίωξη ασθενούς κρατουµένου για δηµοσιοποίηση
στοιχείων, σχετικά µε τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας στο
νοσοκοµείο των Φυλακών Κορυδαλλού " ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ". τόµ. ΙΒ', σ. 8678.
ΑΣΣΥΡΙΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων από το καθεστώς των Νεότουρκων. τόµ. ΙΖ', σ.
12035.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραχώρηση του
κτηρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να στεγαστεί αστυνοµικό τµήµα. τόµ. ΙΑ', σ. 7738.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των δηµοτικών αστυνοµικών
και των σχολικών φυλάκων. τόµ. ΙΒ', σ. 8223.
ΑΣΥΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής
Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4245, ΦΕΚ: 62 Α' / 11.03.2014).
τόµ. Η', σ. 5631, τόµ. ΙΑ', σ. 7997-8002.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υπ' αριθµ.
68/2013 εγκύκλιο που αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων µε διαδοχική ασφάλιση. τόµ. ΙΒ',
σ. 8319.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
εξοικονοµήσεις και τους ελέγχους των ασφαλιστικών παροχών. τόµ. ΣΤ', σ. 4661.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4225, ΦΕΚ: 2 A' / 07.01.2014). τόµ. Δ', σ. 2550, τόµ. ΣΤ',
σ. 4007-4025,4353-4355, 4613-4641, 4670-4711, τόµ.
Ζ', σ. 4762.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
εξοικονοµήσεις και τους ελέγχους των ασφαλιστικών παροχών. τόµ. ΣΤ', σ. 4661.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
01.04.2014). τόµ. Ι', σ. 7286, τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8801,
8803-8823, 8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 91839185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταµεία.
τόµ. ΙΗ', σ. 191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
δηµοσιεύµατα περί µείωσης των κύριων συντάξεων και ενοποίησης των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. ΚΒ', σ. 3003.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ασφάλιση των µηχανικών, τις εισφορές και την ασφαλιστική ενηµερότητά τους. τόµ. ΙΕ', σ. 10639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταµεία.
τόµ. ΙΗ', σ. 191.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, 7781-7791.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
εξοικονοµήσεις και τους ελέγχους των ασφαλιστικών παροχών. τόµ. ΣΤ', σ. 4661.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑµεΑ)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό
των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. (Επερωτώντες: Σαράντα εννέα (49) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. Β', σ. 1376-1400.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των δικαιούχων επιδόµατος βαριάς αναπηρίας λόγω χρεών
τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Ζ', σ. 4751.
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άρση της
πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ).
(Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΑ', σ. 7945-7960.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εφαρµογή του νόµου περί αυθαίρετης δόµησης και της
καταγραφής των υπό κατεδάφιση κτηρίων. τόµ. Γ', σ.
1842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών
σε καταυλισµό αθίγγανων στα Μέγαρα Αττικής. τόµ. Ι', σ.
7058.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση στις
τιµές των διοδίων. τόµ. ΙΑ', σ. 7826.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α' 41) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4244, ΦΕΚ: 60
Α' / 11.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7072, τόµ. ΙΑ', σ. 7775-7781,
7801-7814, 7890-7916, 7969.
ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της Οµάδας Κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της αφετέρου, η
οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως
τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο στις 25
Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη σε αυτή Τελική Πράξη".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4260, ΦΕΚ:
98 A' / 15.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ. 8278, τόµ. ΙΕ', σ. 1019910203.
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ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας που "παγώνει" ξανά την εκτροπή του Αχελώου. τόµ. Θ', σ. 6706.
Β
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4228, ΦΕΚ: 007
Α' / 10.01.2014). τόµ. Ζ', σ. 4842-4848.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Αναφορά στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, λόγω της
συµπλήρωσης των εβδοµήντα οκτώ χρόνων από το θάνατό
του. τόµ. ΙΓ', σ. 8706, 9051.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, στη µνήµη του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, λόγω της συµπλήρωσης εβδοµήντα οκτώ
χρόνων από το θάνατό του. τόµ. ΙΓ', σ. 8706.
ΒΙΑ-ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση των κρουσµάτων βίας κατά
των γυναικών. τόµ. Η', σ. 5604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους ξενώνες κακοποιηµένων γυναικών.
τόµ. ΙΒ', σ. 8675.
ΒΙΒΛΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα νέα βιβλία Γλώσσας
του Δηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου. τόµ. ΙΓ', σ.
9288.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγκρότηση άτυπων επιτροπών για τη συγγραφή Αναλυτικών Προγραµµάτων
Σπουδών (ΑΠΣ) στα λύκεια. τόµ. Ι', σ. 7297.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καταγγελία της σύµβασης µε την "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ" από
τη ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 2297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις στην αλλαντοβιοµηχανία "ΝΙΚΑΣ". τόµ. ΣΤ', σ.
4659.
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Τράπεζα Διατήρησης
Γενετικού Υλικού. τόµ. ΙΑ', σ. 7770.
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Αναφορά στον σεισµό στη Χαλκιδική και στην άµεση ανταπόκριση των υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και της
Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Β. Ελλάδας.
τόµ. ΚΑ', σ. 2414.

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4207, ΦΕΚ: 247 Α' /07.11.2013). τόµ. Β', σ. 12481249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη
διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της
Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4246, ΦΕΚ: 63 Α' / 11.03.2014). τόµ. Γ',
σ. 2205, τόµ. ΙΑ', σ. 7971-7973.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4221, ΦΕΚ: 278 A' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 2326, τόµ. Ε',
σ. 3822-3826, 3875.
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κωνσταντόπουλου, Κ. Αρβανιτόπουλου, Ε. Ράπτη, Α. Δερµεντζόπουλου, Μ. Βορίδη, Π. Μηταράκη, Ο. Κεφαλογιάννη,
Π. Τατσόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Π. Ρήγα, Ε. Βενιζέλου
και Ι. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής. τόµ. Α', σ. 6-18.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
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ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου και Μ. Κασσή. τόµ. Α', σ.
23-247.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη, Π. Τατσόπουλου και Π. Ρήγα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις άρσεις της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου και Μ. Κασσή. τόµ. Α', σ.
25-28.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α',
σ. 25.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου και
Μ. Κασσή. τόµ. Α', σ. 25-246.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο
περί "Ποινικής ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι.
Στουρνάρα, β) στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, γ) στους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούς
Παιδείας και Θρησκευµάτων των ετών 2009 µέχρι και σήµερα, κ.κ. Α. Διαµαντοπούλου, Π. Χριστοφιλοπούλου, Κ.
Αρβανιτόπουλο και Θ. Παπαθεοδώρου, δ) στον διατελέσαντα Υφυπουργό Τουρισµού και Αθλητισµού κ. Γ. Νικητιάδη,
και ε) στον διατελέσαντα Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλο και στον διατελέσαντα Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Φ. Σαχινίδη.
τόµ. Α', σ. 288.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο
δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ. 374646.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Ψυχάρη, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Παπακώστα, Ο. Βαλαβάνη, Γ. Βαρεµένου, Μ. Βορίδη, Α. Δερµεντζόπουλου, Γ. Ορφανού, Π.
Ρήγα, Φ. Σαχινίδη, Δ. Τσουµάνη, Χ. Δήµα, Ι. Κεφαλογιάννη. Ε. Μπασιάκου, Δ. Χριστογιάννη, Γ. Κουτσούκου, Α. Δαβάκη, Θ. Δρίτσα και Β. Κατριβάνου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου
(δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ.
Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ.
375-394.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση ασυλίας των Βουλευτών: α) Η. Παναγιώταρου, β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου, ε) Ι.
Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου
και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ. 375-646.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Α. Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 823.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β', σ. 825.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μιχελάκη, Δ. Αβραµόπουλου, Π. Κουρουµπλή, Κ. Γεροντόπουλου,

Ε. Ράπτη, Ν. Κακλαµάνη, Γ. Κουτσούκου και Α. Κοντού,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 830-839.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ.
Β', σ. 892, 893.
Ανακοινώνεται η από 25-07-2013 οµόφωνη απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων, µε την οποία στους Βουλευτές επαρχίας και συγκεκριµένα σε αυτούς που θα παραιτηθούν του δικαιώµατος λήψης αεροπορικών εισιτηρίων, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων διοδίων για τη µετάβαση στις προεκλογικές τους περιφέρειες. τόµ. Β', σ.
915-919.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Β',
σ. 1139.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη, Η. Κασιδιάρη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1142, 1143, 1148, 1149, 1150.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Β', σ. 1289.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1290, 1291, 1362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου, Σ. Γεωργιάδη και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1363, 1364, 1365.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κυριακάκη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β', σ. 1364, 1365.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη. τόµ. Β', σ. 1452.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κουρουµπλή, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1454, 1455.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Π. Δήµα, Τ. Κουίκ, Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Μηταράκη, Σ. Γεωργιάδη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Κ. Παπακώστα,
Γ. Βαρεµένου, Κ. Γεροντόπουλου, Ε. Μαριά, Θ. Καράογλου, Π. Ρήγα, Ν. Σηφουνάκη, Κ. Αρβανιτόπουλου, Ι.
Τζαµτζή, Θ. Τζάκρη, Ε. Στυλιανίδη, Α. Τσίπρα, Ε. Δούρου,
Γ. Σταθάκη, Ε. Γλέζου, Ν. Κακλαµάνη, Ε. Ράπτη, Α. Κοντού
και Λ. Γρηγοράκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β', σ. 1478-1504.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε.
Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1543-1574, 1584-1825.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε.
Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1544.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακά-
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κη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1545-1574, 15841825.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αβραµόπουλου, Θ. Μπακογιάννη, Π. Δήµα, Τ. Κουίκ, Φ. Πιπιλή,
Π. Μηταράκη, Σ. Γεωργιάδη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Κ. Παπακώστα, Δ. Παπαδηµούλη, Γ. Βαρεµένου, Ε. Μαριά, Θ.
Καράογλου, Π. Ρήγα, Ν. Σηφουνάκη, Ι. Τζαµτζή, Θ. Τζάκρη, Ε. Στυλιανίδη, Ε. Ράπτη, Α. Κοντού, Μ. Χαρακόπουλου, Α. Τσίπρα, Ε. Γλέζου, Γ. Σταθάκη, Ε. Δούρου, Δ. Χαραλαµπίδου, Δ. Κοδέλα και Α. Ξανθού, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις
άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και
Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1545-1573.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Γ. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ.
1896, 1897.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ. τόµ.
Γ', σ. 2017, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070,
2071, 2072, 2073, 2076, 2088, 2090.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Καψή. τόµ. Γ', σ. 2050.
Καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη για προπηλακισµό Βουλευτών από δυνάµεις των ΜΑΤ στο Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ', σ. 2064.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ε. Γλέζου, την
οποία ανέγνωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνης, µε την οποία καταγγέλλει τη
διαστρέβλωση των απόψεών του µε στόχο να πληγεί ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο. τόµ. Γ', σ. 2101.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Τσακαλώτου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ.
2130.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα,
Κ. Γεροντόπουλου, Χ. Κέλλα, Χ. Σταϊκούρα, Ν. Κακλαµάνη
και Ε. Γλέζου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ', σ. 21892196.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η
Βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη δεν µετέχει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
τόµ. Γ', σ. 2197-2198.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο
Δένδια και β) στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιο
Σκορδά. τόµ. Γ', σ. 2205.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2325, 2326.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος,
γνωστοποιεί ότι Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξελέγη ο Βουλευτής
Ηµαθίας κ. Κ. Γιοβανόπουλος µε αναπληρώτρια αυτού τη
Βουλευτή Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. Γ', σ. 2330.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Δ', σ. 2520.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2523.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 6 Νοεµβρίου 2013 έγγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θεόδωρος
Παραστατίδης, Οδυσσέας Βουδούρης, Παρίσης Μουτσινάς, Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δηµήτριος Ανδρουλάκης,
Ιωάννης Κουράκος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Μάρκος Μπόλαρης, Χρήστος Αηδόνης, Γεώργιος
Κασαπίδης, δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού κοµµάτων «Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές», µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ. Θεόδωρο
Παραστατίδη. τόµ. Δ', σ. 2524-2526.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Δ', σ. 2709.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη
και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2774 - 2776, 2777 - 2779,
2780 - 2805, 2815 - 3073.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ε. Μαριά, ότι θα αποχωρήσουν από
την ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942
και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις", αλλά θα συµµετάσχουν στην ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση,
Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2774, 2779.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κουκούτση, Β. Κατριβάνου και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2775.
Αποχώρηση της Βουλευτού κ. Ο. Γεροβασίλη από τη θέση της ως Βουλευτού επί του καταλόγου. τόµ. Δ', σ. 2779.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής
των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2779.
Ονοµαστική ψηφοφορία από κοινού, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

32
βουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/
4.4.2011) και άλλες διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη
και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2779-3073.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Παναγιωτόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Βενιζέλου, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Ασηµακοπούλου, Κ. Τσιάρα,
Ν. Σηφουνάκη, Ζ. Μακρή, Ι. Κεφαλογιάννη, Κ. Τριαντάφυλλου, Ε. Τσακαλώτου, Ι. Λαµπρόπουλου, Θ. Καράογλου
και Ν. Τσούκαλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.211) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2779, 2780, 2782, 2783, 2785, 2786,
2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2803, 2804,
2805.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Δ. Παπαδηµούλη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Ασηµακοπούλου, Κ. Τσιάρα, Ν. Σηφουνάκη, Ζ. Μακρή, Ι. Κεφαλογιάννη Κ. Τριαντάφυλλου, Ε. Τσακαλώτου και Ι. Λαµπρόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Δ', σ. 2779, 2781, 2784, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795,
2797, 2799, 2801, 2802.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια. τόµ.
Ε', σ. 3198.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµου περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Τσαυτάρη. τόµ.
Ε', σ. 3449.
Αναφορά στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας
στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ. 3512, 3527, 3562,
3563, 3574.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του συνασπισµού κοµµάτων "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" κ. Θεόδωρος Παραστατίδης, Βουλευτής
Κιλκίς, ορίζει Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
"Ανεξάρτητοι Βουλευτές" τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Οδυσσέα Βουδούρη. τόµ. Ε', σ. 3522.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε', σ. 3546.
Αναφορά στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας
στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ. 3594, 3615, 3637.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ν. Φούντα και Α. Σπηλιωτόπουλου, σχετικά µε τη

συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού
προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ.
Ε', σ. 3731-3735.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου και Μ. Χρυσοχοϊδη. τόµ. Ε', σ. 3935.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ.
3956.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Καρδίτσας κ.
Παύλου Σιούφα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ', σ. 4012-4013.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γεωργίου Αναγνωστόπουλου σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Παύλου Σιούφα, ο
οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ', σ. 4023.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Στρατούλη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ.
4024.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου,
Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ. 4026-4031,
4034, 4043-4050, 4059-4064, 4355-4612.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Π. Μηταράκη. τόµ. ΣΤ', σ. 4029, 4030.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Δ. Αβραµόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Δραγασάκη, Ι.Μανιάτη, Κ. Τζαβάρα Κ. Γεροντόπουλου, Μ. Μπόλαρη, Ι. Γαϊτάνη, Χ. Μαντά, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου, Α. Σπηλιωτόπουλου και Π. Κουκουλόπουλου, Κ.
Τριαντάφυλλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των συµφωνιών
τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων
οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ.
4034-4042, 4051-4058.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Δ. Αβραµόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Δραγασάκη, Ι. Μανιάτη Κ. Τζαβάρα, Κ. Γεροντόπουλου, Κ. Τριαντάφυλλου, Μ. Μπόλαρη, Ι. Γαϊτάνη, Χ. Μαντά, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου και Α. Σπηλιωτόπουλου, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π.
Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ.
4034, 4043-4050, 4051, 4059-4064.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ.
Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου και επί των άρθρων 1, 2, 3 και
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των
συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και
ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ. 4034-4065,
4071-4076, 4355-4612.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κατσώτη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. ΣΤ', σ. 4681.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ.
ΣΤ', σ. 4685.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Σταθά, Κ. Σκρέκα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΣΤ', σ. 4687.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Κ. Μπάρκα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΣΤ', σ. 4688, 4689.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Καρδίτσας κ. Γ. Αναγνωστόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την ιδιότητα του Βουλευτή. τόµ. Ζ', σ. 4756-4757.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
4908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
4945.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Τσουκαλά, Α. Παπακώστα, Δ. Κυριαζίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Αβραµίδη, Σ. Αναστασιάδη, Μ. Παπαδόπουλου, Χ. Δήµα, Ε.
Δούρου, Γ. Σταθάκη, Ν. Καραθανασόπουλου και Χ. Κατσώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα
γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ', σ. 4947-4961.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Ζ', σ. 5062.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κουκουλόπουλου, Π. Καµµένου και Ι. Δραγασάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ. 5080.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Π. Καµµένου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ. 5080.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
5163, 5198, 5199, 5228.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Ζ', σ. 5198, 5199.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Λαφαζάνη, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Ζ', σ. 5199, 5200.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Ζ', σ. 5228.

Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αθανασίου, Π. Καµµένου, Δ. Τσουκαλά, Μ. Σαλµά, Κ. Τσιάρα και
Ν. Νικολόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5262-5269.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Β. Πολύδωρας τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ', σ. 5270-5271.
Έγκριση της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων
της 19/12/2013, µε θέµα: "Ρύθµιση θεµάτων, που αφορούν
στην ακτοπλοϊκή µετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας".
τόµ. Ζ', σ. 5351-5355.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Τσούκαλη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Ζ', σ. 5365.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Μ. Σαλµά, Χ. Αθανασίου, Κ. Τσιάρα, Δ. Τσουκαλά
και Ν. Νικολόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ.
Ζ', σ. 5377-5384.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Τσαυτάρη και 2.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κ. Αρβανιτόπουλο. τόµ. Η', σ. 5414.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Μ. Χρυσοχοϊδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 5430, 5431.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Β' Αθήνας κ. Π. Τατσόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
Η', σ. 5631-5632.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος, µε
επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Αχαΐας
κ. Γ. Νταβρής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Η', σ. 5651-5652.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Λαζαρίδη, Ι. Μιχελάκη, Κ. Χατζηδάκη, Α. Παπακώστα, Α. Σαµαρά, Ε. Μαριά, Θ. Καράογλου Ι. Μιχελογιαννάκη και Χ. Γιαταγάνα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 22, 23, 24, 25 και 26 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Η', σ. 5673-5683.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικα-
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σίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η', σ. 5711.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η', σ. 5905-6167.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Καµµένου. τόµ. Η', σ. 5907, 5908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Σ.
Βούλτεψη. τόµ. Η', σ. 5908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βαρβιτσιώτη. τόµ. Η', σ. 5913.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη
και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η', σ. 5914 - 5933, 5934 - 6167.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Σ. Γεωργιάδη, Ε. Μεϊµαράκη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι.
Μανιάτη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Δερµεντζόπουλου, Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), Μ. Παπαδόπουλου, Ι. Βρούτση, Φ. Σαχινίδη, Κ. Αρβανιτόπουλου, Ι. Τραγάκη, Κ. Μπάρκα, Χ. Καφαντάρη, Δ. Γάκη και Χ. Γιαταγάνα, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη
και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η', σ. 5914-5932.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Αχαΐας κ. Γ. Νταβρή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρησή του στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6169-6170.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών,
Βουλευτή Κιλκίς κ. Θ. Παραστατίδη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία αποδέχεται
την ένταξη του κ. Γ. Νταβρή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ.
6169, 6171.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Γλέζου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
6179.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Μαριά και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 6217.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ρεπούση, Κ. Σκρέκα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Θ', σ. 6238, 6239, 6240.
Αποχώρηση της Βουλευτού του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ε. Ζαρούλια από την συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2014. τόµ. Θ', σ. 6262.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Π.
Τατσόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρησή του
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6269-6270.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Θ. Παραστατίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία αποδέχεται την ένταξη του κ.
Π. Τατσόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6269,
6271.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπα-

κογιάννη, Ι. Μιχελάκη, Φ. Πιπιλή, Γ. Καννέλη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Δραγασάκη, Ε. Δούρου, Κ. Τζαβάρα, Ε. Μαριά, Ε.
Ράπτη, Σ. Ταλιαδούρου, Α. Γκερέκου, Μ. Γιαννακάκη, Κ.
Τριαντάφυλλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Κ. Μπάρκα, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6414-6431.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη, Χ. Κατσώτη και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 6452.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
6484.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Θ', σ. 6484.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 6631, 6632.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Γ.
Κανέλλη. τόµ. Θ', σ. 6632, 6633.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ.
Θ', σ. 6639, 6640.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απαγόρευση παραχώρησης συνεντεύξεων στο Βουλευτή Β' Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ.
Ιωάννη Λαγό. τόµ. Θ', σ. 6667.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη, Δ. Στρατούλη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Θ', σ. 6695.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Ι', σ. 6754, 6755.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κουκουλόπουλου, Β. Καπερνάρου και Ι. Δριβελέγκα
(Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 6761, 6762.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος τών Βουλευτών κ.κ.
Δ. Ανδρουλάκη και Μ. Κόλλια - Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Ι', σ. 6836.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια - Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Ι', σ. 6842.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Ζαχαριά, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια - Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Ι', σ. 6842.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Ανδριανού, Χ. Καραγιαννίδη,
Κ. Γεροντόπουλου, Α. Δερµεντζόπουλου, Γ. Καλαντζή, Ν.
Δένδια, Ι. Βρούτση και Ν. Σηφουνάκη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Χρυσοχοϊδη, Ι. Δηµαρά, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου, Π. Βογιατζή, Κ. Γιοβανόπουλου και Α. Γκερέκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6914-6924,
6935-6942, 6950-6951.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Ανδριανού, Χ. Καραγιαννίδη,
Κ. Γεροντόπουλου, Α. Δερµεντζόπουλου, Γ. Καλαντζή, Ν.
Δένδια, Ι. Βρούτση και Ν. Σηφουνάκη, Μ. Χρυσοχοϊδη, Ι.
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Δηµαρά, Κ. Γιοβανόπουλου, Α. Γκερέκου, Α. Σπηλιωτόπουλου, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου και Π. Βογιατζή,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6914, 6925-6935,
6942-6949.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Βαλαβάνη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Ι', σ. 7001.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Σ. Γεωργιάδη και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7006, 7007.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Μηταράκη, Ε. Βενιζέλου, Γ. Καλαντζή, Ν. Σηφουνάκη, Α. Τσίπρα, Ι. Αµανατίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Ι.
Δραγασάκη, Ε. Ουζουνίδου, Η. Διώτη, Α. Θεοπεφτάτου και
Μ. Χρυσοχοϊδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 71247138.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ι',
σ. 7167.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κοντονή, Γ. Κανέλλη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Ι', σ. 7198.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7229.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Βλαχογιάννη, Δ. Παπαδηµούλη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΑ', σ. 7352.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΙΑ', σ. 7365.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΑ', σ. 7381-7382, 73827605.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Π. Μηταράκη, Μ. Χρυσοχοϊδη, Σ. Κοντονή, Ε. Στυλιανίδη, Χ. Σταϊκούρα, Α. Ξανθού, Κ. Ζαχαριά, Χ. Μαντά
και Ν. Μιχαλάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου (δύο
δικογραφίες). τόµ. ΙΑ', σ. 7382-7393.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΑ', σ. 7382-7605.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ρ. Μακρή και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
7611.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες: 1.
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη, 2. Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα, 3. Υφυπουργό Ανάπτυξης

κ. Αναστάσιο Νεράντζη, 4. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρµπίλη και 5. Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκη Παπαγεωργίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Παναγούλη και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
7805, 7806.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Μ. Γιαννακάκη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 7896, 7897.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Ν. Βούτση. τόµ. ΙΑ', σ. 7900, 7901.
Αποχώρηση του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Π. Ζησιµόπουλου από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7906.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ. Αλεξόπουλου. τόµ. ΙΑ', σ. 7908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Μ. Βορίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 8070, 8071.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ε. Βενιζέλο. τόµ. ΙΒ', σ. 8080.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Νταβλούρου, Δ. Τσουκαλά και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύρων). τόµ. ΙΒ', σ. 8112.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, η οποία υπογράφεται από τους
Βουλευτές-µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε την οποία µας
γνωρίζεται ότι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
«Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές» αναλαµβάνει, από
6 Μαρτίου 2014, ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Ν. Σταυρογιάννης. τόµ. ΙΒ', σ. 8132-8134.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Η.
Βλαχογιάννη. τόµ. ΙΒ', σ. 8197.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. ΙΒ', σ. 8575.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Τ. Κουίκ, Ο. Κεφαλογιάννη, Φ. Πιπιλή, Α. Ψυχάρη, Σ. Γεωργιάδη, Ε. Μεϊµαράκη, Ι. Δραγασάκη, Μ. Χρυσοχοϊδη, Γ. Βαρεµένου, Μ. Βορίδη, Σ. Κεδίκογλου (ΠΑΣΟΚ),
Ε. Ράπτη, Θ. Καράογλου, Κ. Τσιάρα, Μ. Παπαδόπουλου, Ι.
Πλακιωτάκη, Ζ. Μακρή, Α. Τσίπρα, Μ. Χρυσοβελώνη, Π.
Ρήγα, Α. Γκερέκου, Κ. Σκανδαλίδη, Δ. Χαραλαµπίδου, Β.
Χατζηλάµπρου, Ε. Ουζουνίδου, Δ. Στρατούλη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Ν. Μιχαλάκη, Β. Κυριακάκη, Π. Κουρουµπλή, Α.
Κουράκη, Α. Καλογερή, Χ. Ζεϊµπέκ, Π. Δριτσέλη, Η. Διώτη,
Κ. Δερµιτζάκη, Α. Γερµανίδη, Θ. Κωνσταντινίδη, Ε. Γερασιµίδου, Ν. Μωραϊτη, Δ. Μανωλάκου, Γ. Λαµπρούλη και Ι.
Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8586-8630.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Λαρίσης κ. Χ. Αλεξόπουλος γνωστοποιεί µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυ-
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γή και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΒ', σ.
8685-8686.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κατριβάνου, Κ. Τριαντάφυλλου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 8799, 8800.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα.
τόµ. ΙΓ', σ. 8824-8832, 8836-9047.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Υψηλάντη, Ρ. Μακρή, Π. Ρήγα, Α. Σταµπουλή και Κ. Βιρβιδάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ. ΙΓ', σ. 8826-8831.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ.
ΙΓ', σ. 8826-8832, 8836-9047.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ.
9090.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τριαντάφυλλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΓ', σ. 9098, 9099.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Λαζαρίδη, Κ. Χατζηδάκη, Ι. Μανιάτη, Β. Υψηλάντη, Α. Δερµεντζόπουλου, Σ. Κεδίκογλου (ΝΔ), Δ. Αυγερινοπούλου, Ρ.
Μακρή, Ι. Βρούτση, Π. Ρήγα, Ζ. Μακρή, Α. Σαµαρά, Δ.
Σαλτούρου, Γ. Κωνσταντόπουλου, Α. Σταµπουλή, Κ. Βιρβιδάκη, Θ. Δρίτσα, Δ. Γάκη, Ι. Σταθά, Γ. Σταθάκη, Α. Ξανθού, Ο. Γεροβασίλη, Κ. Ιγγλέζη, Η. Διώτη, Ι. Δραγασάκη, Γ.
Ντόλιου και Γ. Κουτσούκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9113-9141.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη και τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνο Καµµένο, µε την οποία γνωστοποιούν την
ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΓ', σ. 9236-9237.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής κ. Ειρήνη Δούρου γνωστοποιεί την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω υποψηφιότητάς της στην Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9251.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Τσακαλώτου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 9261.
Ανακοινώνεται η από 26 Μαρτίου 2014 επιστολή της
Βουλευτού Β' Αθήνας κ. Ειρήνης Δούρου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα λόγω
της υποψηφιότητάς της στην Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9277-9278.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Ελένης Αυλωνίτου σε αντικατάσταση της κ. Ειρήνης Δούρου η οποία παραιτήθηκε.
τόµ. ΙΓ', σ. 9279.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει πως ο Βου-

λευτής Κορινθίας κ. Ευστάθιος Μπούκουρας τίθεται εκτός
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9281.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Β' Αθήνας κ. Αριστόβουλου Σπηλιωτόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της υποψηφιότητάς του στις εκλογές για το Δήµο Αθηναίων. τόµ. ΙΓ',
σ. 9293-9294.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Παναγιώτας Ιακωβίδου σε
αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Αριστόβουλου Σπηλιωτόπουλου ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ', σ. 9297.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Τσακαλώτου. τόµ. ΙΔ', σ. 9345.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. ΙΔ', σ. 9377.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί τη διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας του Βουλευτή Α' Αθηνών, κ.
Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΔ', σ. 9539-9540.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη, Ευάγγελου Μεϊµαράκη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΔ', σ. 9570, 9574, 9575.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μανιάτη, Κ. Γεροντόπουλου, Μ. Παπαδόπουλου, Ι. Κεφαλογιάννη, Γ. Σταθάκη, Δ. Παπαδηµούλη, Α. Ξανθού, Ν. Συρµαλένιου, Μ. Κριτσωτάκη, Μ. Χρυσοβελώνη, Ν. Σταυρογιάννη,
Α. Ψυχάρη, Α. Γκερέκου, Σ. Καλαφάτη και Μ. Βαρβιτσιώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 9580-9596.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και 2. Στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. τόµ. ΙΔ',
σ. 9656.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ.
ΙΔ', σ. 9677-9692, 9695-9926.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Κασιδιάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΔ', σ. 9681.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Ι. Μανιάτη, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Παπαδόπουλου
και Χ. Σταϊκούρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια,
Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ', σ. 9685-9691.
Ανακοινώνεται επιστολή κ. Θ. Τζάκρη Βουλευτής Πέλλας
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών".
τόµ. ΙΕ', σ. 10003-10004.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµα-
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ράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 45/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", έγιναν αποδεκτές
οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Χαρακόπουλος του Παντελή από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Σ. Καλαφάτης
του Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΕ', σ. 1001310014.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 46/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", διορίστηκαν οι κ.κ.
Θ. Λεονταρίδης του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ν. Ταγαράς του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ',
σ. 10013-10014.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Ν. Σταυρογιάννη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής Πέλλας κ. Θ. Τζάκρη εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών". τόµ.
ΙΕ', σ. 10015.
Συζήτηση των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Μεϊµαράκη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων), σχετικά µε το επεισόδιο που διαδραµατίστηκε εντός του Κοινοβουλίου στα
γραφεία της Χρυσής-Αυγής από τον υιό Μπαλτάκου. τόµ.
ΙΕ', σ. 10051, 10052.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ.
10433.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή, Π. Μηταράκη, Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Ι. Δραγασάκη, Ο. Βαλαβάνη, Μ. Βορίδη, Π.
Χριστοφιλοπούλου, Χ. Καραγιαννίδη, Κ. Γεροντόπουλου,
Γ. Αβραµίδη, Σ. Ταλιαδούρου, Ζ. Μακρή, Κ. Τριαντάφυλλου, Α. Γκερέκου, Δ. Κρεµαστινού, Π. Βογιατζή, Ε. Κεφαλογιάννη, Ε. Ράπτη, Κ. Κατσαφάδου, Δ. Σαµπαζιώτη, Α.
Ψυχάρη, Μ. Χρυσοβελώνη, Π. Δριτσέλη, Η. Διώτη, Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Σ. Σακοράφα, Ε. Τσακαλώτου, Α.
Κουράκη, Δ. Γελαλή, Χ. Μαντά, Χ. Ζεϊµπέκ, Α. Καρά Γιουσούφ, Σ. Ξουλίδου, Τ. Κουίκ, Β. Καπερνάρου, Ι. Μιχελογιαννάκη και Α. Τσίπρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10502-10540.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά και Κ. Σκρέκα. τόµ. ΙΕ', σ. 10580.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου, Γ. Βλάχου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 10582.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Ζαχαριά και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ.
10637, 10638.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη, Ε. Μαριά και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΕ', σ. 10659, 10660.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Γιοβανόπουλου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10741.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.

Δραγασάκη (Προεδρεύων) και Ι. Στουρνάρα. τόµ. ΙΣΤ', σ.
10772.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου,
Α. Ματθαιόπουλου, Κ. Μπαρµπαρούση και Χ. Αλεξόπουλου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800-10803, 10821-11062.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Χ.
Αλεξόπουλου µε την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης της άρσης ασυλίας του, καθώς και απόσπασµα απόφασης του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λάρισας, το οποίο
αναφέρει ότι αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης του
Βουλευτή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800.
Απόφαση του Σώµατος για αναβολή της συζήτησης για
την άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Αλεξόπουλου.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μιχελάκη, Ο. Βουδούρη, Μ. Χρυσοβελώνη, Α. Γκερέκου, Ι. Ιωαννίδη και Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 141, 168,
172, 179 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1412
και ειδικό 230 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ', σ. 10804-10805, 10807-10812.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μιχελάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α.
Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου, Α. Ματθαιόπουλου και Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10806.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κ.κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και Νικόλαο Δένδια, β) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο (δύο δικογραφίες), γ)
στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη
και Αθανάσιο Μωραΐτη, δ) στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και ε) στον διατελέσαντα Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσιο Παπαληγούρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11205.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ. κ. Κ. Μουσουρούλη, Ε. Κεφαλογιάννη, Δ. Παπαδηµούλη, Σ. Σακοράφα, Ε. Γλέζου και Ε. Μαριά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε τις οποίες δηλώνουν την
παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής τους ως υποψήφιοι Ευρωβουλευτές στις εκλογές
της 25ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11211-11217.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δεικτάκη, Σ. Κάρµαντζη, Κ. Δαµαβολίτη, Γ. Παπαδηµητρίου, Ά. Χατζησοφιά
και Φ. Κούβελα που αντικαθιστούν αντιστοίχως τους κ.κ. Ε.
Κεφαλογιάννη, Κ. Μουσουρούλη, Ε. Μαριά, Ε. Γλέζο, Δ.
Παπαδηµούλη και Σ. Σακοράφα, οι οποίοι παραιτήθηκαν
για να συµµετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11241.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης α-
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συλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ.
Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ', σ. 11424 - 11445,
11450-11674.
Ανακοινώνονται επιστολές των βουλευτών κ.κ. Ν. Μηταράκη, Α. Ψυχάρη, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Α. Δερµεντζόπουλου και Ζ. Μακρή, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και
Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ', σ. 11440 -11445.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε τις οποίες δηλώνουν την προσχώρησή τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. ΙΖ', σ. 11868, 1187111872.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Ν. Σταυραγάννη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την
ένταξη των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. ΙΖ', σ. 11868-11870.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Μεϊµαράκη, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Κ. Γεροντόπουλου, Ε. Αγαθοπούλου, Ζ. Μακρή, Κ. Αρβανιτόπουλου, Ι. Κεφαλογιάννη, Κ. Τριαντάφυλλου, Κ. Κόλλια, Ο.
Βουδούρη, Ν. Νικολόπουλου, Α. Κοντού, Δ. Σαµπαζιώτη,
Ν. Μωραϊτη, Θ. Κωνσταντινίδη, Γ. Λαµπρούλη και Α. Γκερέκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ', σ. 11895-11914.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ', σ.
12086-12087.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Δωδεκανήσου κ.
Τ. (Μίκας) Ιατρίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ', σ. 12108-12109.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων των Ελλήνων εξελέγη η Βουλευτής Α' Αθηνών
κ. Έ. Κουντουρά, µε αναπληρώτρια αυτής τη Βουλευτή Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 12112-12113.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και
Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ. 12115-12359.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και
Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ. 12123-12359.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Φ. Πιπιλή, Ο. Βαλαβάνη, Ι. Μανιάτη, Ν. Δένδια,
Μ. Παπαδόπουλου και Λ. Γρηγοράκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και
Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ. 12123-12131.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Μ.
Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΗ', σ. 92, 97.
Συήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ζ.
Κωνσταντοπούλου και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΗ', σ. 97, 98.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον διατελέσαντα Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Σίµο Κεδίκογλου. 2. Στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. 3. Στους τέως
και νυν Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη και Ιωάννη Βρούτση. 4. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. 5. Στους διατελέσαντες
Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών κ. κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου. τόµ. ΙΗ', σ.
98.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου
µε την οποία ενηµερώνει τον Πρόεδρο τη Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών". τόµ.
ΙΗ', σ. 170 - 173.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ν. Σταυρογιάννης
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, δηλώνει ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα ο Βουλευτής κ. Β.
Καπερνάρος. τόµ. ΙΗ', σ. 172, 174.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
και Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.
Ευάγγελο-Βασίλειο Ι. Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι για το
Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής κατά το θέρος 2014
ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Αναστάσιος Νεράντζης, Βουλευτής Β' Πειραιά, για την Α' Σύνθεση του Τµήµατος, ο κ. Κωνσταντίνος
Καραγκούνης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, για τη Β'
Σύνθεση και ο κ. Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β' Αθηνών, για τη Γ' Σύνθεση. τόµ. ΙΗ', σ. 189 - 190.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού της Βουλής ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Γιάννης Κουτσούκος και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΗ', σ. 192 - 193.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου και Ι. Δριβελέγκα
(Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ. 222, 223.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λουκουρέντζο και 2)
στους διατελέσαντες τέως Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Δρυ, Απόστολο Φωτιάδη και Αντώνιο Μπέζα. τόµ. ΙΗ', σ. 242.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
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Ρ. Μακρή και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ. 331.
Ανακοινώνεται ότι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" αναλαµβάνει,
από τις 27 Ιουνίου 2014, ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Π.
Μουτσινάς. τόµ. ΙΗ', σ. 418-420.
Ανακοινώνεται ότι Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" ορίζεται ο
Βουλευτής Β' Πειραιώς κ. Ι. Κουράκος. τόµ. ΙΗ', σ. 418,
421.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ.
425.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ.κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Γεώργιο Μαυραγάνη, 2. Τον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 3. Τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον διατελέσαντα Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου
(δύο δικογραφίες), 4. Τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη και 5. Τους Υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Εθνικής Άµυνας κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Ιωάννη Μανιάτη και Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. ΙΗ', σ. 430.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ.
717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Κατσώτη και Π. Λαφαζάνη. τόµ. ΙΗ', σ.
778.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. ΙΘ', σ. 795.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αθανασίου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΘ', σ. 800.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Κ. Τριαντάφυλλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 807.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Διαµαντόπουλου, Ι. Τζαµτζή και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 851, 852.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β. Υψηλάντη. τόµ. ΙΘ', σ. 853.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Σκρέκα και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ',
σ. 976, 977, 978.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ.
1022, 1477, 1480.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Μ. Χρυσοβελώνη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 1025.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη, Δ. Χαραλαµπίδου και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 1064.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Πετράκου, Π. Κουκουλόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 1069, 1070.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ε.
Ουζουνίδου. τόµ. ΙΘ', σ. 1081.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης
κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει
πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΘ', σ.
1136-1137.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι
ο Βουλευτής κ. Γ. Ψαριανός τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. ΙΘ', σ.
1166.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΙΘ', σ. 1286.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κοντονή, Κ. Τριαντάφυλλου και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 1288.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Π. Κουρουµπλή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΘ', σ. 1335, 1336, 1337.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Νταβρή και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ.
1466, 1467.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". (Κατάθεση).
τόµ. Κ', σ. 1713.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. Κ', σ. 1985.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν στα µέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2000, στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδη και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Π. Οικονόµου. τόµ. Κ', σ. 2307.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία
δηλώνει ότι ο συνυπογράφων Βουλευτής κ. Α. Λοβέρδος ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Κ', σ. 2307-2308.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Σταυρογιάννη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη,
µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από το αξίωµα
του Βουλευτή Ν. Φθιώτιδας, λόγω της ανάληψης καθηκόντων ως Δηµάρχου Λαµιέων. τόµ. Κ', σ. 2307, 2309.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Δ. Μπριάνη σε αντικατάσταση του κ. Ν. Σταυρογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Κ',
σ. 2326.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Στ. Κάρµαντζη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από το Βουλευτικό
του αξίωµα, λόγω της εκλογής του ως Αντιπεριφερειάρχη
Χίου. τόµ. ΚΑ', σ. 2361-2362.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Μ. Σταυρινούδη - Σόδη σε
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αντικατάσταση του κ. Στ. Κάρµαντζη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΚΑ', σ. 2377.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου και Γ. Κουτσούκου. τόµ. ΚΑ', σ. 2546.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χρυσοβελώνη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ.
ΚΑ', σ. 2584, 2585.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ν. Μίχου και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΚΑ', σ. 2588, 2589.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΚΑ', σ. 2604.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. ΚΑ', σ. 2613.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Α. Ματθαιόπουλου. τόµ. ΚΑ', σ. 2618,
2619.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κατριβάνου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΚΑ', σ. 2624, 2625.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ως
ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΚΑ', σ. 2716.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Β. Καπερνάρου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΚΑ', σ. 2895.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, 2. Στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γκ. Χαρδούβελη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα και 3. Στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΚΑ', σ. 2945.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Θ. Δρίτσα και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΚΒ', σ. 3660, 3661.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Μ. Ρεπούση και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΚΒ', σ. 3660, 3661.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Στρατούλη, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ. 3740, 3741.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Μ. Ρεπούση και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ. 3745.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ρεπούση και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ.
3800.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου, Μ. Ρεπούση και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ. 3808.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από το έτος 1998 έως σήµερα. τόµ.
ΚΒ', σ. 3809.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. ΚΒ', σ. 3851.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΚΒ', σ. 3861.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη και Ι.Δριβελέγκα
(Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ. 3862.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Στυλιανίδη, Σ. Ταλιαδούρου, Κ. Τζαβάρα και
Π. Τατσόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ.
3868-3874.
ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 121 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου. (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου
κ. Σεραφείµ, Προεδρεύοντα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
και τα µέλη αυτής. τόµ. Α', σ. 3.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και ενός Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α',
σ. 5.
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα
από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου και ενός Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-19.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής, για τη Β’
Σύνοδο της ΙΕ’ Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το Αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Β' Συνόδου οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής, Α. Αθανασίου και για το Αξίωµα των
Γραµµατέων της Βουλής οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος,
Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και Κ. Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 19.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 24, 25,
262, 271, 272, 276, 278, 282, 284, 285, 292, 294, 295,
296, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 339, 351, 354, 369,
372, 650, 651, 652, 656, 657, 670, 671, 674, 679, 684,
685, 691, 697, τόµ. Β', σ. 789, 791, 792, 797, 798, 799,
803, 816, 818, 823, 825, 857, 858, 859, 861, 862, 863,
864, 869, 874, 878, 879, 887, 889, 901, 905, 906, 913,
929, 933, 1084, 1085, 1086, 1089, 1090, 1091, 1096,
1099, 1104, 1106, 1107, 1112, 1113, 1114, 1115, 1125,
1134, 1138, 1139, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149,
1150, 1151, 1248, 1257, 1272, 1279, 1282, 1285, 1287,
1288, 1289, 1290, 1291, 1296, 1297, 1298, 1302, 1319,
1321, 1323, 1330, 1332, 1334, 1337, 1339, 1341, 1343,
1349, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,
1365, 1376, 1377, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386,
1389, 1393, 1394, 1399, 1418, 1419, 1423, 1424, 1427,
1432, 1433, 1435, 1436, 1437, 1439, 1444, 1445, 1450,
1452, 1453, 1454, 1455, 1460, 1462, 1468, 1469, 1470,
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1474, 1475, 1478, 1505, 1511, τόµ. Γ', σ. 1525, 1539,
1542, 1543, 1576, 1827, 1828, 1832, 1837, 1838, 1840,
1842, 1843, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898,
1899, 1900, 1901, 1905, 1912, 1916, 1924, 1929, 1932,
1935, 1941, 1951, 1958, 1963, 1965, 1966, 1969, 1974,
1975, 1977, 1978, 1989, 1991, 1994, 2001, 2002, 2005,
2006, 2007, 2013, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024,
2025, 2026, 2028, 2030, 2031, 2033, 2042, 2044, 2050,
2051, 2052, 2053, 2054, 2058, 2059, 2060, 2062, 2064,
2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2074, 2075,
2078, 2080, 2091, 2096, 2098, 2099, 2100, 2101, 2103,
2104, 2105, 2111, 2130, 2131, 2133, 2135, 2141, 2146,
2152, 2158, 2164, 2169, 2170, 2179, 2180, 2181, 2182,
2183, 2188, 2189, 2205, 2206, 2228, 2229, 2232, 2233,
2235, 2236, 2246, 2250, 2254, 2261, 2273, 2274, 2275,
2276, 2279, 2280, 2282, 2283, 2286, 2287, 2288, 2295,
2320, 2324, 2325, 2326, 2327, τόµ. Δ', σ. 2337, 2339,
2341, 2342, 2347, 2348, 2355, 2400, 2406, 2410, 2411,
2412, 2415, 2416, 2422, 2424, 2427, 2428, 2430, 2432,
2438, 2439, 2441, 2445, 2446, 2449, 2461, 2464, 2467,
2468, 2469, 2473, 2474, 2475, 2476, 2475, 2476, 2477,
2478, 2479, 2482, 2484, 2489, 2493, 2501, 2512, 2513,
2517, 2518, 2520, 2531, 2532, 2533, 2552, 2553, 2554,
2606, 2610, 2611, 2631, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777,
2778, 2779, 2806, 2813, 2815, 3074, 3075, 3076, 3077,
3078, 3079, 3086, 3090, 3091, 3094, 3096, 3103, 3106,
3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3118, 3123, 3124,
3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3134, 3135, 3136,
3137, 3138, 3141, 3143, 3144, 3175, 3176, τόµ. Ε', σ.
3181, 3185, 3191, 3196, 3403, 3406, 3411, 3412, 3444,
3449, 3450, 3451, 3453, 3454, 3455, 3458, 3461, 3469,
3477, 3478, 3482, 3483, 3484, 3492, 3493, 3494, 3495,
3504, 3506, 3511, 3512, 3513, 3516, 3517, 3518, 3520,
3527, 3534, 3535, 3546, 3548, 3557, 3569, 3571, 3577,
3580, 3596, 3599, 3602, 3604, 3618, 3620, 3627, 3624,
3635, 3637, 3640, 3641, 3644, 3645, 3646, 3649, 3650,
3652, 3696, 3659, 3661, 3676, 3683, 3718, 3720, 3721,
3723, 3724, 3821, 3822, 3825, 3887, 3893, 3894, 3897,
3899, 3902, 3903, 3921, 3922, 3924, 3926, 3927, 3928,
3929, 3931, 3934, 3935, 3942, 3944, τόµ. ΣΤ', σ. 3950,
3952, 3953, 3955, 3956, 3957, 3960, 3961, 3963, 3965,
3976, 3983, 3988, 3989, 3991, 3994, 4004, 4005, 4008,
4010, 4012, 4020, 4065, 4353, 4355, 4623, 4627, 4628,
4630, 4636, 4639, 4640, 4641, 4656, 4662, 4663, 4670,
4675, 4679, 4685, 4686, 4688, 4689, 4695, 4696, 4698,
4699, 4701, 4702, 4707, 4709, 4710, τόµ. Ζ', σ. 4753,
4765, 4767, 4787, 4842, 4844, 4845, 4847, 4848, 4874,
4877, 4878, 4880, 4883, 4887, 4889, 4890, 4893, 4910,
4911, 4913, 4915, 4916, 4917, 4918, 4920, 4926, 4929,
4937, 4939, 4942, 4945, 4946, 4947, 4948, 4987, 4988,
5004, 5014, 5015, 5016, 5020, 5025, 5027, 5029, 5030,
5036, 5041, 5048, 5052, 5062, 5067, 5072, 5073, 5074,
5075, 5080, 5081, 5083, 5084, 5088, 5090, 5091, 5092,
5093, 5094, 5097, 5100, 5103, 5117, 5118, 5130, 5136,
5140, 5157, 5163, 5164, 5169, 5173, 5174, 5185, 5186,
5187, 5190, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5202,
5203, 5204, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5221, 5222,
5228, 5233, 5238, 5240, 5242, 5243, 5244, 5245, 5244,
5247, 5248, 5250, 5254, 5262, 5270, 5275, 5276, 5279,
5339, 5340, 5341, 5345, 5349, 5356, 5357, 5364, 5365,
5368, 5371, 5372, 5373, 5385, τόµ. Η', σ. 5407, 5408,
5409, 5412, 5414, 5415, 5422, 5426, 5428, 5429, 5431,
5432, 5434, 5436, 5440, 5447, 5466, 5475, 5477, 5479,

5480, 5483, 5506, 5509, 5591, 5594, 5600, 5602, 5604,
5606, 5608, 5612, 5615, 5617, 5621, 5624, 5625, 5626,
5627, 5631, 5654, 5655, 5656, 5662, 5668, 5687, 5710,
5711, 5714, 5718, 5723, 5725, 5730, 5732, 5734, 5735,
5739, 5743, 5771, 5773, 5778, 5782, 5785, 5790, 5795,
5796, 5797, 5799, 5822, 5823, 5825, 5827, 5832, 5833,
5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913,
τόµ. Θ', σ. 6173, 6176, 6178, 6179, 6181, 6184, 6191,
6193, 6194, 6195, 6198, 6199, 6200, 6201, 6206, 6209,
6210, 6211, 6214, 6215, 6216, 6217, 6224, 6228, 6229,
6235, 6237, 6238, 6239, 6240, 6269, 6273, 6276, 6277,
6280, 6286, 6300, 6302, 6304, 6305, 6308, 6313, 6314,
6315, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328,
6310, 6311, 6331, 6338, 6339, 6341, 6344, 6348, 6360,
6361, 6366, 6368, 6383, 6399, 6400, 6401, 6402, 6406,
6405, 6406, 6410, 6440, 6441, 6453, 6475, 6482, 6484,
6489, 6618, 6625, 6627, 6630, 6631, 6632, 6633, 6635,
6637, 6639, 6640, 6642, 6643, 6644, 6646, 6647, 6651,
6652, 6653, 6654, 6656, 6658, 6659, 6670, 6680, 6681,
6682, 6685, 6687, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696,
6700, 6701, 6702, 6705, 6709, 6711, 6713, 6721, 6724,
6726, 6729, 6730, τόµ. Ι', σ. 6759, 6761, 6762, 6765,
6766, 6780, 6781, 6783, 6785, 6786, 6788, 6790, 6794,
6797, 6798, 6800, 6803, 6804, 6805, 6807, 6808, 6819,
6824, 6829, 6832, 6835, 6842, 6843, 6845, 6853, 6854,
6856, 6857, 6858, 6859, 6863, 6864, 6865, 6870, 6872,
6876, 6877, 6889, 6891, 6898, 6904, 6905, 6906, 6914,
6953, 6981, 6982, 6983, 6984, 7003, 7004, 7005, 7006,
7007, 7008, 7022, 7025, 7026, 7027, 7051, 7059, 7061,
7064, 7065, 7066, 7078, 7105, 7106, 7107, 7109, 7111,
7112, 7116, 7117, 7119, 7124, 7160, 7164, 7166, 7167,
7169, 7170, 7180, 7183, 7188, 7192, 7194, 7195, 7196,
7197, 7198, 7199, 7203, 7211, 7213, 7219, 7221, 7227,
7229, 7291, 7294, 7296, τόµ. ΙΑ', σ. 7327, 7328, 7333,
7350, 7352, 7363, 7374, 7380, 7608, 7609, 7610, 7611,
7633, 7634, 7639, 7644, 7649, 7657, 7662, 7665, 7671,
7686, 7700, 7703, 7718, 7719, 7720, 7724, 7726, 7728,
7731, 7736, 7740, 7771, 7772, 7776, 7780, 7781, 7786,
7790, 7801, 7803, 7805, 7806, 7807, 7813, 7821, 7824,
7825, 7826, 7827, 7832, 7833, 7933, 7835, 7836, 7890,
7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905,
7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914,
7915, 7949, 7952, 7956, 7963, 7969, 7971, 7980, 7999,
8000, 8001, τόµ. ΙΒ', σ. 8034, 8038, 8048, 8055, 8070,
8071, 8076, 8078, 8079, 8080, 8110, 8111, 8112, 8113,
8119, 8124, 8130, 8131, 8140, 8141, 8142, 8143, 8149,
8150, 8154, 8162, 8169, 8172, 8173, 8174, 8176, 8177,
8178, 8182, 8183, 8184, 8185, 8187, 8189, 8190, 8190,
8191, 8192, 8195, 8197, 8198, 8199, 8204, 8207, 8207,
8209, 8210, 8215, 8223, 8225, 8226, 8241, 8244, 8247,
8248, 8253, 8255, 8285, 8290, 8412, 8417, 8434, 8435,
8438, 8439, 8440, 8441, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450,
8451, 8454, 8455, 8456, 8462, 8465, 8468, 8486, 8488,
8496, 8504, 8509, 8523, 8528, 8529, 8531, 8532, 8534,
8536, 8538, 8549, 8551, 8552, 8553, 8561, 8567, 8570,
8575, 8576, 8577, 8579, 8581, 8582, 8653, 8671, 8675,
8680, 8683, τόµ. ΙΓ', σ. 8709, 8769, 8770, 8771, 8772,
8773, 8774, 8776, 8785, 8788, 8791, 8799, 8800, 8801,
8805, 8806, 8808, 8821, 8823, 8824, 8825, 8832, 8834,
8836, 9048, 9051, 9054, 9060, 9061, 9062, 9067, 9075,
9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9095, 9096, 9097, 9098,
9099, 9100, 9101, 9103, 9104, 9105, 9107, 9108, 9142,
9143, 9176, 9177, 9185, 9234, 9235, 9238, 9239, 9251,
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9256, 9260, 9261, 9262, 9265, 9286, 9287, 9290, 9313,
9316, 9317, 9319, 9320, τόµ. ΙΔ', σ. 9322, 9323, 9324,
9326, 9334, 9340, 9341, 9344, 9345, 9347, 9352, 9355,
9391, 9392, 9398, 9414, 9434, 9437, 9543, 9545, 9548,
9549, 9551, 9552, 9554, 9559, 9561, 9564, 9565, 9566,
9570, 9571, 9574, 9575, 9576, 9577, 9579, 9580, 9602,
9617, 9619, 9620, 9621, 9626, 9627, 9633, 9636, 9637,
9642, 9643, 9644, 9646, 9648, 9657, 9659, 9668, 9673,
9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9681, 9682, 9684, 9685,
9692, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9936,
9939, 9943, 9944, 9945, τόµ. ΙΕ', σ. 9955, 9958, 9969,
9970, 9986, 9987, 9988, 9989, 9991, 9993, 10001,
10002, 10005, 10006, 10007, 10035, 10036, 10038,
10039, 10043, 10041, 10045, 10049, 10051, 10052,
10053, 10055, 10056, 10057, 10061, 10062, 10063,
10066, 10067, 10068, 10089, 10091, 10097, 10100,
10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10121, 10122,
10123, 10130, 10133, 10155, 10159, 10160, 10161,
10162, 10163, 10166, 10169, 10173, 10178, 10179,
10181, 10186, 10188, 10199, 10201, 10406, 10408,
10409, 10410, 10411, 10412, 10414, 10415, 10420,
10421, 10426, 10429, 10430, 10433, 10439, 10440,
10441, 10446, 10449, 10453, 10471, 10472, 10476,
10477, 10478, 10480, 10484, 10487, 10488, 10489,
10490, 10491, 10498, 10557, 10559, 10560, 10568,
10569, 10570, 10572, 10574, 10577, 10578, 10579,
10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586,
10591, 10592, 10595, 10597, 10598, 10656, 10657,
10658, 10634, 10635, 10641, 10646, 10655, 10656,
10659, 10660, 10661, 10664, 10666, 10667, 10668,
10669, τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671, 10683, 10685, 10686, 10687,
10690, 10691, 10692, 10693, 10697, 10698, 10699,
10700, 10701, 10702, 10706, 10730, 10733, 10734,
10736, 10737, 10739, 10741, 10744, 10748, 10752,
10754, 10754, 10755, 10757, 10758, 10760, 10763,
10768, 10769, 10770, 10774, 10775, 10776, 10779,
10781, 10783, 10784, 10785, 10789, 10790, 10792,
10794, 10795, 10800, 10801, 10802, 10803, 10804,
11081, 11083, 11172, 11174, 11184, 11194, 11197,
11198, 11199, 11200, 11202, 11211, 11220, 11226,
11227, 11227, 11229, 11230, 11231, 11233, 11235,
11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244,
11246, 11247, 11248, 11249, 11253, 11254, 11255,
11256, 11257, 11259, 11260, 11261, 11263, 11264,
11265, 11266, 11268, 11269, 11270, 11271, 11281,
11282, 11284, 11285, 11287, 11288, 11289, 11290,
11291, 11292, 11293, 11294, 11295, 11296, 11298,
11299, 11309, 11311, 11314, 11315, 11317, 11321,
11339, 11389, 11390, 11391, 11395, 11400, 11401,
11402, 11403, 11405, τόµ. ΙΖ', σ. 11409, 11410, 11411,
11412, 11417, 11420, 11422, 11425, 11426, 11446,
11448, 11449, 11450, 11675, 11677, 11678, 11681,
11682, 11683, 11686, 11690, 11691, 11692, 11694,
11701, 11702, 11706, 11711, 11717, 11719, 11720,
11724, 11743, 11747, 11749, 11752, 11753, 11755,
11757, 11761, 11764, 11767, 11773, 11777, 11782,
11787, 11793, 11855, 11857, 11865, 11866, 11867,
11868, 11873, 11883, 11884, 11885, 11888, 11889,
11890, 11891, 11978, 11979, 11980, 11981, 11991,
12007, 12018, 12022, 12023, 12024, 12026, 12028,
12029, 12038, 12045, 12052, 12056, 12057, 12061,
12063, 12064, 12065, 12067, 12070, 12072, 12074,
12075, 12076, 12081, 12095, 12096, 12097, 12099,

12114, 12115, 12121, 12122, 12123, τόµ. ΙΗ', σ. 59, 61,
63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 93,
94, 96, 97, 98, 99, 170, 172, 201, 208, 215, 217, 219,
222, 223, 226, 235, 244, 245, 282, 289, 303, 305, 308,
309, 310, 311, 316, 317, 326, 327, 330, 331, 332, 342,
393, 400, 408, 412, 422, 424, 425, 429, 430, 607, 611,
617, 626, 629, 633, 648, 653, 654, 663, 666, 667, 668,
701, 703, 704, 711, 712, 715, 716, 717, 719, 733, 735,
741, 744, 745, 747, 750, 751, 752, 754, 755, 760, 761,
770, 771, 774, 775, 779, 780, 783, 785, τόµ. ΙΘ', σ. 788,
795, 796, 800, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 812,
813, 818, 819, 825, 827, 828, 829, 830, 835, 836, 839,
840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 862, 864, 965, 967, 971, 973, 976,
977, 978, 987, 1004, 1005, 1007, 1008, 1010, 1012,
1016, 1017, 1020, 1021, 1022, 1026, 1028, 1029, 1031,
1032, 1038, 1046, 1047, 1050, 1051, 1053, 1062, 1063,
1064, 1066, 1069, 1070, 1074, 1075, 1081, 1082, 1087,
1088, 1089, 1090, 1090, 1091, 1096, 1103, 1109, 1123,
1127, 1128, 1129, 1136, 1138, 1156, 1162, 1166, 1169,
1171, 1172, 1173, 1175, 1182, 1183, 1184, 1191, 1193,
1194, 1196, 1197, 1199, 1203, 1204, 1205, 1207, 1211,
1213, 1216, 1219, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1226,
1227, 1228, 1232, 1233, 1234, 1251, 1267, 1271, 1275,
1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1306, 1308, 1315,
1323, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340,
1348, 1349, 1350, 1351, 1356, 1357, 1362, 1366, 1374,
1375, 1377, 1379, 1383, 1386, 1391, 1393, 1397, 1398,
1399, 1405, 1419, 1451, 1452, 1453, 1456, 1462, 1476,
1477, 1479, 1480, 1482, 1483, 1517, 1524, 1526, 1527,
1531, 1546, 1547, 1560, 1561, 1563, 1564, 1565, 1568,
1569, τόµ. Κ', σ. 1659, 1668, 1671, 1673, 1677, 1680,
1681, 1686, 1688, 1695, 1722, 1725, 1726, 1727, 1729,
1730, 1731, 1733, 1734, 1735, 1740, 1741, 1749, 1742,
1755, 1756, 1757, 1758, 1765, 1767, 1768, 1771, 1776,
1785, 1788, 1792, 1794, 1795, 1805, 1817, 1821, 1823,
1826, 1880, 1882, 1883, 1896, 1897, 1899, 1897, 1903,
1904, 1907, 1910, 1911, 1916, 1917, 1919, 1921, 1923,
1924, 1925, 1943, 1944, 1946, 1947, 1951, 1954, 1957,
1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1967, 1968, 1970, 1971,
1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985,
1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 2000, 2001, 2004, 2007,
2011, 2014, 2019, 2021, 2022, 2310, 2312, 2314, 2326,
2328, 2329, 2332, 2334, 2336, τόµ. ΚΑ', σ. 2363, 2367,
2370, 2381, 2382, 2390, 2391, 2393, 2395, 2398, 2399,
2401, 2404, 2405, 2408, 2409, 2411, 2414, 2419, 2421,
2425, 2426, 2432, 2438, 2440, 2441, 2444, 2446, 2453,
2455, 2456, 2465, 2466, 2467, 2471, 2475, 2477, 2478,
2479, 2480, 2481, 2483, 2484, 2508, 2510, 2511, 2512,
2514, 2515, 2519, 2523, 2527, 2528, 2536, 2537, 2543,
2545, 2546, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2561, 2562,
2563, 2564, 2565, 2566, 2571, 2575, 2577, 2579, 2580,
2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2595, 2598, 2604, 2605,
2607, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624,
2625, 2628, 2636, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2710,
2725, 2729, 2730, 2808, 2810, 2818, 2824, 2825, 2826,
2828, 2829, 2830, 2835, 2836, 2838, 2843, 2844, 2847,
2853, 2855, 2872, 2873, 2874, 2880, 2882, 2883, 2884,
2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2892, 2893, 2894, 2895,
2896, 2898, 2900, 2901, 2902, 2905, 2926, 2927, 2928,
2929, 2938, 2944, τόµ. ΚΒ', σ. 3010, 3014, 3015, 3016,
3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3030, 3040, 3041,
3042, 3045, 3046, 3051, 3052, 3054, 3633, 3636, 3637,
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3638, 3645, 3646, 3648, 3651, 3654, 3657, 3658, 3659,
3660, 3661, 3665, 3673, 3675, 3679, 3680, 3685, 3686,
3710, 3713, 3715, 3716, 3719, 3721, 3722, 3733, 3734,
3730, 3738, 3739, 3740, 3741, 3743, 3744, 3745, 3746,
3749, 3750, 3751, 3753, 3764, 3776, 3781, 3787, 3796,
3797, 3798, 3800, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808,
3809, 3811, 3819, 3820, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829,
3831, 3832, 3834, 3836, 3838, 3839, 3840, 3841, 3843,
3845, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3854, 3855, 3856,
3857, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3873, 3934, 3939,
3941, 3948, 3953, 3954.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της
ψηφοφορίας επί των αιτήσεων της άρσης της ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 25, 374, 375, τόµ. Γ', σ. 1543, 1544,
τόµ. Δ', σ. 2774, 2778, 2779, τόµ. ΣΤ', σ. 4026, 4031, τόµ.
Η', σ. 5905, 5913, τόµ. ΙΑ', σ. 7381, 7382, τόµ. ΙΓ', σ.
8824, 8826, τόµ. ΙΔ', σ. 9677, 9685, τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800,
10803, τόµ. ΙΖ', σ. 11424, 11440.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), όπως ισχύει". τόµ. Α', σ. 264-265.
Αναφορά στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Α', σ. 328,
τόµ. Β', σ. 1297, τόµ. Γ', σ. 2300, τόµ. Δ', σ. 2554, τόµ. Η',
σ. 5805, τόµ. Ι', σ. 7213, 7297, 7302, τόµ. ΙΒ', σ. 8523,
8530, τόµ. ΙΓ', σ. 9069, 9172.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β', σ. 825.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ. Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας
της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-10-2013) στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β', σ. 861, 862, 863, 866, 874.
Ανακοινώνεται η από 25-07-2013 οµόφωνη απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων, µε την οποία στους Βουλευτές επαρχίας και συγκεκριµένα σε αυτούς που θα παραιτηθούν του δικαιώµατος λήψης αεροπορικών εισιτηρίων, δίνεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων διοδίων για τη µετάβαση στις προεκλογικές τους περιφέρειες. τόµ. Β', σ.
915-919.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα ή όχι δευτερολογίας της Βουλευτού του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1362.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε.
Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1544.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη νοµιµότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων
άρσης ασυλίας Βουλευτών, λόγω µη εκφώνησης των ονο-

µάτων των Βουλευτών που είναι προσωρινά κρατούµενοι.
τόµ. Γ', σ. 1544.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Γ', σ. 1945-1950.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ', σ.
1951.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ.
Γ', σ. 1953-1954.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγκυρότητα και νοµιµότητα της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του, λόγω µη συµµετοχής των
τριών προφυλακισµένων Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
τόµ. Γ', σ. 1954, 1965, 1967.
Καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη για προπηλακισµό Βουλευτών από δυνάµεις των ΜΑΤ στο Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ', σ. 2064.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ε. Γλέζου, την
οποία ανέγνωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνης, µε την οποία καταγγέλλει τη
διαστρέβλωση των απόψεών του µε στόχο να πληγεί ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο. τόµ. Γ', σ. 2101.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η
Βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη δεν µετέχει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
τόµ. Γ', σ. 2197-2198.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10911/7300 από
11 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε για τη Β' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου η προβλεπόµενη από το άρθρο
46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής. τόµ. Γ', σ. 2208-2210.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία Υπουργού σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης µε την
αιτιολογία ότι θα απαντηθεί η ερώτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Γ', σ. 2299.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος,
γνωστοποιεί ότι Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξελέγη ο Βουλευτής
Ηµαθίας κ. Κ. Γιοβανόπουλος µε αναπληρώτρια αυτού τη
Βουλευτή Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. Γ', σ. 2330.
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α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2012, β) Συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ', σ. 2337-2383.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, στη διαδικασία συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Δ', σ. 2494.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν είναι δυνατή ή όχι η αναφορά στον προϋπολογισµό κατά την κατάθεσή του στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ', σ. 2519, 2520, 2529.
Ανακοινώνεται ότι µε την από 6 Νοεµβρίου 2013 έγγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές κ.κ. Θεόδωρος
Παραστατίδης, Οδυσσέας Βουδούρης, Παρίσης Μουτσινάς, Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δηµήτριος Ανδρουλάκης,
Ιωάννης Κουράκος, Νικόλαος Νικολόπουλος, Ανδρέας Λοβέρδος, Μάρκος Μπόλαρης, Χρήστος Αηδόνης, Γεώργιος
Κασαπίδης, δηλώνουν ότι συγκροτούν Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού κοµµάτων «Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές», µε Πρόεδρο τον Βουλευτή κ. Θεόδωρο
Παραστατίδη. τόµ. Δ', σ. 2524-2526.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11256/7510 από
22 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από το άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και
γ) Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Δ', σ. 2557-2561.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ' άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2773,
2776, 2777, 2778, 2779, 2806, 2811, 2812, 2813, 2814,
3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ταυτόχρονη ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ', σ. 2774, 2776, 2811, 2813, 2814.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ε. Μαριά, ότι θα αποχωρήσουν από
την ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942
και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατά-

ξεις", αλλά θα συµµετάσχουν στην ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση,
Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2774, 2779.
Αίτηση για παραβίαση του Κανονισµού Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. Δ', σ. 2776.
Αποχώρηση της Βουλευτού κ. Ο. Γεροβασίλη από τη θέση της ως Βουλευτού επί του καταλόγου. τόµ. Δ', σ. 2779.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής
των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2779.
Απόσυρση από τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 958 και ειδικό
180 από το σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α'176) και άλλες διατάξεις", που αφορά την απόδοση ιθαγένειας στους εβραϊκής καταγωγής πρώην Έλληνες πολίτες. τόµ. Δ', σ. 3137.
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: "Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ.
Ε', σ. 3399-3408.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ε', σ. 3411, 3412.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε', σ. 3546.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Ε', σ. 3730, 3731.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε εκφράσεις που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια οµιλίας του Βουλευτή
της Χρυσής Αυγής κ. Α. Ματθαιόπουλου και διαγραφή αυτών. τόµ. ΣΤ', σ. 3992.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την τροποποίηση της ηµερήσιας διάταξης. τόµ. ΣΤ', σ. 4008.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Καρδίτσας κ.
Παύλου Σιούφα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ', σ. 4012-4013.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γεωργίου Αναγνωστόπουλου σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Παύλου Σιούφα, ο
οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ', σ. 4023.
Αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ’, σ. 4026, 4027, 4029.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονι-
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σµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α' /24.6.1987) και
Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), όπως ισχύει». τόµ. ΣΤ',
σ. 4065-4068.
Δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ότι αποσύρει την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 997 και ειδικό 96, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας", που αφορά "συµπλήρωση διατάξεων του ν. 3986/2011,
του ν. 2238/1994 και του ν. 4150/2013". τόµ. ΣΤ', σ. 4707.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καταθέτει την έκθεσή της µετά τη
διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τον Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, τις Ειδικές Εφέτες Ανακρίτριες του Εφετείου Αθηνών και τον Υπουργό Εσωτερικών, για το εάν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της χρηµατοδότησης του
Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Ζ', σ.
4731.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Καρδίτσας κ. Γ. Αναγνωστόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την ιδιότητα του Βουλευτή. τόµ. Ζ', σ. 4756-4757.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της ειδικής διαδικασίας για την αναστολή χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και ιδιαίτερα για την διαδικασία συζήτησης της Έκθεσης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την αναστολή χρηµατοδότησης του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ.
Ζ', σ. 4882, 4883.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α
του ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23
του ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού
της Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή", κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της 16 Δεκεµβρίου 2013. τόµ. Ζ', σ. 4887-4895.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4897, 4898.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή λαµβάνοντας υπ' όψιν τη

γνώµη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας, σχετικά µε την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος "Λαϊκός ΣύνδεσµοςΧρυσή Αυγή" σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002
και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Ζ', σ. 4986.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και
άλλες διατάξεις", λόγω διαγραφής άρθρων από τον Υπουργό. τόµ. Ζ', σ. 5233.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ', σ. 5237-5238.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Β. Πολύδωρας τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ', σ. 5270-5271.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5407,
5408, 5409.
Αναφορά στον τρόπο της διαδικασίας που ορίζεται από
το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η', σ. 5414, 5415,
5419.
Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας υπέβαλε στη Βουλή το κείµενο
της Διεθνούς Σύστασης Εργασίας µε αριθµό 202, σχετικά
µε τα «Εθνικά κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας», που
υιοθετήθηκε από την 101η Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας
(Ιούνιος 2012). τόµ. Η', σ. 5615.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Β' Αθήνας κ. Π. Τατσόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
Η', σ. 5631-5632.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος, µε
επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Αχαΐας
κ. Γ. Νταβρής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Η', σ. 5651-5652.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η', σ. 5711.
Αφαίρεση του λόγου, του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέ-
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σµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη, από τον Προεδρεύοντα
κ. Ιωάννη Δριβελέγκα, λόγω παραβίασης του άρθρου 79
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Η', σ. 5711.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Αχαΐας κ. Γ. Νταβρή, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρησή του στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6169-6170.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών,
Βουλευτή Κιλκίς κ. Θ. Παραστατίδη, προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία αποδέχεται
την ένταξη του κ. Γ. Νταβρή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ.
6169, 6171.
Αποχώρηση της Βουλευτού του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ε. Ζαρούλια από την συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2014. τόµ. Θ', σ. 6262.
Έγερση από την Προεδρική Έδρα του Γ' Αντιπροέδρου
της Βουλής κ. Χ. Μαρκογιαννάκη και επιβολή πειθαρχικής
ποινής στη Βουλευτή κ. Ε. Ζαρούλια για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά. τόµ. Θ', σ. 6262.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Π.
Τατσόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρησή του
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6269-6270.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Θ. Παραστατίδη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία αποδέχεται την ένταξη του κ.
Π. Τατσόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ', σ. 6269,
6271.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των ηρώων πιλότων της Ελληνικής Αεροπορίας στα Ίµια. τόµ. Θ', σ. 6473.
Αποχώρηση της Βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Ρ. Μακρή. τόµ. Ι', σ. 7065.
Αναφορά σε εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν από τον
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Αρβανίτη κατά της διάρκεια
της οµιλίας του στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
εντολή από τον Προεδρεύοντα κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη
για διαγραφή αυτών. τόµ. Ι', σ. 7164, 7167.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ι', σ. 7296.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία όλων των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου µε αποτέλεσµα την διαγραφή όλων
των ερωτήσεων. τόµ. Ι’, σ. 7302.
Αναφορά στην παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη συνεδρίαση A, 19 Φεβρουαρίου 2014. τόµ. ΙΑ', σ. 7374.
Αναφορά του Προεδρεύοντα κ. Ι. Δραγασάκη στον χαρακτηρισµό που έκανε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ν.
Μίχος, για Υπουργό µιας χώρας κατά τη διάρκεια οµιλίας
του. τόµ. ΙΑ', σ. 7716.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανακοίνωση διαβίβασης δικογραφιών στη Βουλή. τόµ. ΙΑ', σ.
7717.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1753/1117 από 24 Φεβρουαρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συστάθηκε και συ-

γκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής υποεπιτροπή αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΑ', σ.
7728 - 7730.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα και της συναφούς επιστολής του κ.
Μανώλη Γλέζου, για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων έγινε οµοφώνως δεκτή, θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων και η προθεσµία υποβολής της εκθέσεως θα είναι µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους. τόµ. ΙΑ', σ. 7828-7829.
Αποχώρηση του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Π. Ζησιµόπουλου από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7906.
Ανακοινώνεται επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, η οποία υπογράφεται από τους
Βουλευτές-µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε την οποία µας
γνωρίζεται ότι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
«Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές» αναλαµβάνει, από
6 Μαρτίου 2014, ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Ν. Σταυρογιάννης. τόµ. ΙΒ', σ. 8132-8134.
Αναφορά στην αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη, µε αφορµή
τη συµπλήρωση των είκοσι χρόνων από το θάνατό της. τόµ.
ΙΒ', σ. 8135.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη της Μελίνας Μερκούρη, µε αφορµή τη συµπλήρωση των είκοσι χρόνων από
το θάνατό της. τόµ. ΙΒ', σ. 8135.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν υπάρχει η απαιτούµενη πλειοψηφία για την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη". τόµ.
ΙΒ', σ. 8209.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, "ένσταση λόγω άκυρης
διενέργειας της ψηφοφορίας και άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30". τόµ. ΙΒ', σ. 8215.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8233-8234, 8245,
8247, 8248.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη απάντηση Υπουργών σε επίκαιρες ερωτήσεις λόγω αναρµοδιότητας. τόµ. ΙΒ', σ. 8257, 8261.
Δήλωση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας
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Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8325.
Συζήτηση επί της δήλωσης του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8325-8328.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Λαρίσης κ. Χ. Αλεξόπουλος γνωστοποιεί µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΒ', σ.
8685-8686.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής, στη µνήµη του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου, λόγω της συµπλήρωσης εβδοµήντα οκτώ
χρόνων από το θάνατό του. τόµ. ΙΓ', σ. 8706.
Αναφορά στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, λόγω της
συµπλήρωσης των εβδοµήντα οκτώ χρόνων από το θάνατό
του. τόµ. ΙΓ', σ. 8706, 9051.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή των τροπολογιών 1277/47 17.03.2014 και τις
1275/45 14.03.2014 που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε το
"πόθεν έσχες" των διατελεσάντων Υπουργών και την Πολιτογράφηση των αλλοδαπών αντίστοιχα, οι οποίες είναι εκπρόθεσµες και άσχετες µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8772.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση και την επανακατάθεση της νοµοτεχνικής βελτίωσης
που αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ', σ. 8807, 9048, 9061.
Αναφορά στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης
που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9078, 9080, 9089, 9091, 9093,
9096.
Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Λ.
Γρηγοράκου, ότι το άρθρο 19 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις", αποσύρεται.
τόµ. ΙΓ', σ. 9113.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη και τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνο Καµµένο, µε την οποία γνωστοποιούν την
ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΓ', σ. 9236-9237.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλευτής κ. Ειρήνη Δούρου γνωστοποιεί την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω υποψηφιότητάς της στην Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9251.
Ανακοινώνεται η από 26 Μαρτίου 2014 επιστολή της

Βουλευτού Β' Αθήνας κ. Ειρήνης Δούρου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωµα λόγω
της υποψηφιότητάς της στην Περιφέρεια Αττικής. τόµ. ΙΓ',
σ. 9277-9278.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Ελένης Αυλωνίτου σε αντικατάσταση της κ. Ειρήνης Δούρου η οποία παραιτήθηκε.
τόµ. ΙΓ', σ. 9279.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει πως ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Ευστάθιος Μπούκουρας τίθεται εκτός
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9281.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Β' Αθήνας κ. Αριστόβουλου Σπηλιωτόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της υποψηφιότητάς του στις εκλογές για το Δήµο Αθηναίων. τόµ. ΙΓ',
σ. 9293-9294.
Ανακοινώνεται επιστολή του κ. Γιάννη Παπαθανασίου,
πρώτου αναπληρωµατικού του παραιτηθέντος Βουλευτή κ.
Άρη Σπηλιωτόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν αποδέχεται το βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΙΓ', σ. 9295-9296.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Παναγιώτας Ιακωβίδου σε
αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Αριστόβουλου Σπηλιωτόπουλου ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ', σ. 9297.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 2642/1755 από
21.3.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44
του Κανονισµού της Βουλής, η Διακοµµατική Επιτροπή για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9313-9315.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012
και άλλες διατάξεις", το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΔ', σ. 9321, 9322.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνει ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του καταθέτει πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ.
ΙΔ', σ. 9359-9365.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατάθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του
Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ', σ.
9366 - 9378.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 9378.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένα Βουλευτές του κόµµατός
του, κατέθεσαν πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, διότι δεν διέκοψε τις ερ-
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γασίες προκειµένου να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά του Υπουργού
Οικονοµικών και την παραπέµπει χωρίς να έχει την αντίστοιχη αρµοδιότητα. τόµ. ΙΔ', σ. 9380-9386.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί τη διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας του Βουλευτή Α' Αθηνών, κ.
Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΔ', σ. 9539-9540.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 95509602.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του Κόµµατός του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του Κανονισµού της Βουλής τόµ. ΙΔ', σ. 9550.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί της
προτάσεως µοµφής που υπέβαλαν κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 9571.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη,
που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 9580-9601.
Ανακοινώνεται ότι κατά την αυριανή συνεδρίαση (3 Απριλίου), θα τελεστεί πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανάσιου Νάκου µε αφορµή τη συµπλήρωση ενός έτους από το θάνατό
του. τόµ. ΙΔ', σ. 9597.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του
κόµµατός του, δεν έγινε δεκτή. τόµ. ΙΔ', σ. 9602.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους ήρωες αγωνιστές της
Κύπρου. τόµ. ΙΔ', σ. 9620.
Πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή
Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία
της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ',
σ. 9628-9632.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη του εκλιπόντος
Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής Αθανασίου Νάκου. τόµ. ΙΔ', σ. 9632.
Ανακοινώνεται επιστολή κ. Θ. Τζάκρη Βουλευτής Πέλλας
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών".
τόµ. ΙΕ', σ. 10003-10004.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 45/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", έγιναν αποδεκτές

οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Χαρακόπουλος του Παντελή από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Σ. Καλαφάτης
του Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΕ', σ. 1001310014.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 46/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", διορίστηκαν οι κ.κ.
Θ. Λεονταρίδης του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ν. Ταγαράς του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ',
σ. 10013-10014.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Ν. Σταυρογιάννη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής Πέλλας κ. Θ. Τζάκρη εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών". τόµ.
ΙΕ', σ. 10015.
Συζήτηση των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Μεϊµαράκη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων), σχετικά µε το επεισόδιο που διαδραµατίστηκε εντός του Κοινοβουλίου στα
γραφεία της Χρυσής-Αυγής από τον υιό Μπαλτάκου. τόµ.
ΙΕ', σ. 10051, 10052.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΕ', σ. 10501, 10502, 10558.
Ανακοινώνεται επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Χ.
Αλεξόπουλου µε την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης της άρσης ασυλίας του, καθώς και απόσπασµα απόφασης του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λάρισας, το οποίο
αναφέρει ότι αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης του
Βουλευτή. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800.
Απόφαση του Σώµατος για αναβολή της συζήτησης για
την άρση της ασυλίας του Βουλευτή κ. Χ. Αλεξόπουλου.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ. κ. Κ. Μουσουρούλη, Ε. Κεφαλογιάννη, Δ. Παπαδηµούλη, Σ. Σακοράφα, Ε. Γλέζου και Ε. Μαριά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε τις οποίες δηλώνουν την
παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής τους ως υποψήφιοι Ευρωβουλευτές στις εκλογές
της 25ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ.
ΙΣΤ', σ. 11211-11217.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δεικτάκη, Σ. Κάρµαντζη, Κ. Δαµαβολίτη, Γ. Παπαδηµητρίου, Ά. Χατζησοφιά
και Φ. Κούβελα που αντικαθιστούν αντιστοίχως τους κ.κ. Ε.
Κεφαλογιάννη, Κ. Μουσουρούλη, Ε. Μαριά, Ε. Γλέζο, Δ.
Παπαδηµούλη και Σ. Σακοράφα, οι οποίοι παραιτήθηκαν
για να συµµετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11241.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε τις οποίες δηλώνουν την προ-
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σχώρησή τους στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. ΙΖ', σ. 11868, 1187111872.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Ν. Σταυραγάννη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την
ένταξη των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. ΙΖ', σ. 11868-11870.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγγραφή τριών Βουλευτών στον κατάλογο των οµιλητών, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις", µετά την προθεσµία που έχει ορισθεί, δηλαδή µετά τους δυο πρώτους ειδικούς αγορητές. τόµ. ΙΖ', σ. 11999-12000.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ', σ.
12086-12087.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των Ανεξάρτητων Ελλήνων η Βουλευτής Κοζάνης κ. Ρ. Μακρή και η Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 1211012111.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής και το άρθρο 62
του Συντάγµατος, όπου λέει: "Η άδεια για την άρση της ασυλίας θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση του Εισαγγελέα
για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής", στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ.
12119, 12121, 12122, 12123.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ', σ. 12121.
Αποχώρηση των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων
από τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ.
12123.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 5693/3738/12-62014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε
το προβλεπόµενο από τα άρθρα 70, 71 και 72 του Συντάγµατος και 31 του Κανονισµού της Βουλής Τµήµα Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του, Α', Β' και Γ'. τόµ. ΙΗ', σ. 1 - 15.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 5729/3765/13-62014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 31 του Κανονισµού της
Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των
Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις
αυτού, Α', Β' και Γ'. τόµ. ΙΗ', σ. 16 - 35.
Ανακοινώνεται το από 11-6-2014 έγγραφο του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, µε το οποίο γνωστοποιεί στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη τα 88/10-06-

2014 και 89/10-06-2014 Προεδρικά Διατάγµατα µε θέµα
"Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΗ', σ. 36 - 39.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Αττικής κ. Β. Οικονόµου
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΗ', σ. 55 - 56.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ', σ. 68, 72, 73, 74, 75, 76, 91.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη λειτουργία των
Επιτροπών της Βουλής ή όχι. τόµ. ΙΗ', σ. 85, 87, 88, 89,
91.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου
µε την οποία ενηµερώνει τον Πρόεδρο τη Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών". τόµ.
ΙΗ', σ. 170 - 173.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ν. Σταυρογιάννης
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, δηλώνει ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα ο Βουλευτής κ. Β.
Καπερνάρος. τόµ. ΙΗ', σ. 172, 174.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
και Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.
Ευάγγελο-Βασίλειο Ι. Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι για το
Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής κατά το θέρος 2014
ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Αναστάσιος Νεράντζης, Βουλευτής Β' Πειραιά, για την Α' Σύνθεση του Τµήµατος, ο κ. Κωνσταντίνος
Καραγκούνης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, για τη Β'
Σύνθεση και ο κ. Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β' Αθηνών, για τη Γ' Σύνθεση. τόµ. ΙΗ', σ. 189 - 190.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού της Βουλής ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Γιάννης Κουτσούκος και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΗ', σ. 192 - 193.
Αναφορά στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΙΗ', σ. 202, 204, 208, 209, 211, 213, 216, 217, 221, 222,
236, 238, 240.
Ανακοινώνεται ότι Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" ορίζεται ο
Βουλευτής Β' Πειραιώς κ. Ι. Κουράκος. τόµ. ΙΗ', σ. 418,
421.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 809,
810, 812, 813, 819, 825, 827, 829, 832, 835.
Αναφορά στην αποδοχή του Υπουργού εκπρόθεσµων
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τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ', σ. 844, 845, 847.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης
κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει
πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΘ', σ.
1136-1137.
Αναφορά στην αντικατάσταση Βουλευτών κατά την συνεδρίαση της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1164, 1165, 1168.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι
ο Βουλευτής κ. Γ. Ψαριανός τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. ΙΘ', σ.
1166.
Αναφορά σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων
µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ.
1363, 1374, 1376, 1379, 1393, 1394, 1401.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771, 1781, 1782, 1793.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ', σ. 1943, 1949, 1952,
1970, 1971, 1977, 1979, 1983, 1984, 1987, 1989, 1990,
1992, 2011.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία
δηλώνει ότι ο συνυπογράφων Βουλευτής κ. Α. Λοβέρδος ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Κ', σ. 2307-2308.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ν. Σταυρογιάννη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη,
µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από το αξίωµα
του Βουλευτή Ν. Φθιώτιδας, λόγω της ανάληψης καθηκόντων ως Δηµάρχου Λαµιέων. τόµ. Κ', σ. 2307, 2309.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Δ. Μπριάνη σε αντικατάσταση του κ. Ν. Σταυρογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Κ',
σ. 2326.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Στ. Κάρµαντζη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από το Βουλευτικό
του αξίωµα, λόγω της εκλογής του ως Αντιπεριφερειάρχη
Χίου. τόµ. ΚΑ', σ. 2361-2362.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Μ. Σταυρινούδη - Σόδη σε

αντικατάσταση του κ. Στ. Κάρµαντζη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΚΑ', σ. 2377.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ', σ.
2522, 2523, 2533, 2537, 2540, 2541, 2561.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν.
927/1979 (Α' 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2571, 2572.
Αναφορά στη συµπεριφορά των Βουλευτών εντός του
Κοινοβουλίου και στις υβριστικές εκφράσεις που χρησιµοποιούνται. τόµ. ΚΑ', σ. 2674, 2675.
Εικονική Ονοµαστική ψηφοφορία µε πιλοτική εφαρµογή
του ηλεκτρονικού συστήµατος, επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης
Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του
ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ.
2710.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί τα υπ. αριθµ. 115/2-9-2014 και 117/3-9-2014
Προεδρικά Διατάγµατα περί α) αποδοχής της παραίτησης
του Κωνσταντίνου Κουκοδήµου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και β) διορισµού του Γεώργιου Στύλιου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΑ', σ. 2714-2715.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις", σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΚΑ', σ. 2806, 2807.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, πριν ολοκληρωθεί
ο κύκλος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για διακοπή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις" και να συνεχιστεί την εποµένη, ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. ΚΑ', σ. 2850-2852.
Κατάθεση επιστολής της Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων, σχετικά µε αίτηµά της για επίσηµη αναγνώριση της
γενοκτονίας των Ασσυρίων από το ελληνικό κράτος. τόµ.
ΚΑ', σ. 2935.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
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Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος. τόµ.
ΚΑ', σ. 2937.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορούν
την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο παρελθόν για
κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ', σ. 3010, 3011, 3012, 3014, 3015,
3043, 3044, 3054.
Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της άσκησης ΤΑΜΣ,
"Παρµενίων 2014", θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
2014, δοκιµαστική ενεργοποίηση της σειρήνας της Βουλής
των Ελλήνων. τόµ. ΚΒ', σ. 3761.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από το έτος 1998 έως σήµερα. τόµ.
ΚΒ', σ. 3809.
BULLING
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την παρέµβαση της Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα σχολεία της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7376.
Γ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στελέχωσης της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων. τόµ.
Β', σ. 1371.
ΓΑΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4230, ΦΕΚ: 18 A' /
28.01.2014). τόµ. Β', σ. 759, τόµ. Η', σ. 5506-5513.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 1251.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4277, ΦΕΚ: 156 Α' / 01.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11865,
τόµ. ΙΘ', σ. 1451-1489, 1517-1573.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 1251.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικη-

τικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Συζήτηση δύο συναφών ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά α) µε τη διασύνδεση των ταµειακών
µηχανών µε το "TAXIS" και β) µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία. τόµ.
Ι', σ. 6747.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325 – 8328.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Ανακοινώνεται ότι η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ καταθέτει ψήφισµα µε
το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στο περιεχόµενο και
στους στόχους του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2014
και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη µάχη µαζί µε τους εργαζόµενους, για την απόκρουση των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. Ε', σ. 3690.
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, 7781-7791.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040,
3776-3809, 3811-3878.
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων από το καθεστώς των Νεότουρκων. τόµ. ΙΖ', σ.
12035.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Γιοχακίν Γκάουκ στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ', σ. 8101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας προς την Ελλάδα και την υπογραφή
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Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας-Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. τόµ. ΙΕ', σ. 10644.
ΓΕΦΥΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη συντήρησης και επισκευής της παλαιάς γέφυρας της Χαλκίδας. τόµ. Θ', σ. 6705.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΑΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4265, ΦΕΚ: 132 A'/10.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ.
11978-11982.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη γεωργία και κτηνοτροφία στο Νοµό
Ρεθύµνου. τόµ. ΙΗ', σ. 53.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα νέα βιβλία Γλώσσας
του Δηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου. τόµ. ΙΓ', σ.
9288.
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την οικονοµική και ιατροφαρµακευτική κάλυψη και ασφάλιση των γυµναστών που
εργάζονται στα προγράµµατα αθλητισµού των ΟΤΑ. τόµ.
ΙΑ', σ. 7739.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση των κρουσµάτων βίας κατά
των γυναικών. τόµ. Η', σ. 5604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους ξενώνες κακοποιηµένων γυναικών.
τόµ. ΙΒ', σ. 8675.
Δ
ΔΑΚΟΣ-ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην καταπολέµηση της δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα και
τις καταστροφικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς της
Λέσβου. τόµ. Β', σ. 755.
ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αρνητική
στάση των τραπεζών για την εφαρµογή της υπουργικής α-

πόφασης που προβλέπει τη δυνατότητα επιµήκυνσης της
διάρκειας αποπληρωµής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µέσω τραπεζών µε επιδοτούµενο επιτόκιο. τόµ. Α', σ. 328.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Περικοπή στεγαστικών δανείων Α’ κατοικίας". (Προτείνοντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
κ.κ. Π. Σιούφας, Χ. Κέλλας, Α. Μαρίνος, Ε. Κονσόλας, Α.
Βεσυρόπουλος και Α. Καραµανλή). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ.
395.
ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4224, ΦΕΚ:
288 A' / 31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 5089, 5237-5254, 52725279, 5338-5399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση της ισχύος των κρατικών
εγγυήσεων στα πυρόπληκτα δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις µετά τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. Θ', σ. 6473.
ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις
και το κατοχικό δάνειο. τόµ. Η', σ. 5771.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών
δαπανών στους φορείς πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7723.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για τη
σύσταση, χρηµατοδότηση και οικονοµικό έλεγχο των πολιτικών κοµµάτων και για τη ρύθµιση και τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ε. Κεφαλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ',
σ. 8506.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση αδειών σκοπιµότητας και αδειών
λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων
ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. τόµ. Γ', σ.
2206.
ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4280, ΦΕΚ: 159 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1251, τόµ. Κ', σ. 1657-1713,
1715-1753, 1823-1833.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α' 154)". (Συζήτηση-Ψή-
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φιση). (Αρ. νόµου: 4206, ΦΕΚ: 246 Α'/07.11.2013). τόµ.
Β', σ. 1125-1152.
ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την "αποκάλυψη ονοµάτων δηµάρχων και περιφερειαρχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυµα
µαύρου χρήµατος". τόµ. ΙΓ', σ. 9311.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αναφορά στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας τόµ. ΙΘ', σ. 1359, 1361,
1365, 1367, 1369, 1371, 1375, 1379, 1380, 1381, 1389,
1392, 1394, 1395, 1398, 1399, 1400, 1402.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη νέα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων. τόµ. Θ', σ. 6344.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Α.Ε. (Δ.Ε.Η.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καταγγελία της σύµβασης µε την "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ" από
τη ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 2297.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4237, ΦΕΚ: 036 A' / 12.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 5222, τόµ.
Θ', σ. 6348-6382, 6383-6453, τόµ. Ι', σ. 6753-6804,
6910-6914, 6925-6934, 6943-6950, 6937-6938, 69596972.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη για µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
χωρίς επιβάρυνση της ΔΕΗ. τόµ. ΙΓ', σ. 9318.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4273, ΦΕΚ: 146 Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΔ', σ.
9575, τόµ. ΙΘ', σ. 971-1016, 1017-1103.
Αναφορά στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ', σ. 792, 793, 795, 796, 799, 803, 824, 833.
Αναφορά στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ',
σ. 1018, 1023, 1024, 1037, 1040, 1044, 1047, 1048,
1050, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1074, 1084, 1086.
Ανακοινώνεται ότι έχουν περιέλθει στο Προεδρείο της
Βουλής έξι αιτήµατα υπογραφόµενα από εκατόν είκοσι επτά (127) συνολικά Βουλευτές που περιλαµβάνουν προτάσεις για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος κατά το άρθρο 44
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και το άρθρο 116 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-

λαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας», σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε εκάστην
αυτών. τόµ. ΙΘ', σ. 1139, 1141-1154.
Ανακοινώνεται ότι έχει περιέλθει στο Προεδρείο της Βουλής, το αίτηµα δώδεκα Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας µε το οποίο ζητούν τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την ακύρωση και κατάργηση του
ν.1914/1990, του ν.2773/1999, του ν.3426/2005, του
ν.4001/2011, του ν.4237/2014, καθώς και για τον ψηφισθέντα νόµο «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας», του γνωστού ως µικρή ΔΕΗ. τόµ.
ΙΘ', σ. 1140, 1154.
Αναφορά στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή
δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1166, 1169, 1174, 1176, 1177,
1178, 1180, 1183, 1188.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4233, ΦΕΚ:
22 A' / 29.01.2014). τόµ. Ε', σ. 3891, τόµ. Η', σ. 54075450, 5451-5486, 5670-5701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ορθή πολιτική εξασφάλισης των δηµοσίων εσόδων από τη διαχείριση
των υλικών και άυλων υποδοµών της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ.
195.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό (για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση), σχετικά
µε τη στελέχωση της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Ι', σ.
7221.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας των πολιτών από το κράτος. τόµ. Η', σ. 5737.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)
Συζήτηση δύο συναφών ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά α) µε τη διασύνδεση των ταµειακών
µηχανών µε το "TAXIS" και β) µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία. τόµ.
Ι', σ. 6747.
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα προβλήµατα από την αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών στην καθηµερινότητα των πολιτών. τόµ.
Γ', σ. 2330.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρε-
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σιών του Δηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4250, ΦΕΚ: 74 A' /
26.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7160, τόµ. ΙΒ', σ. 8412-8452,
8453-8520, 8531-8653, τόµ. ΙΓ', σ. 8707-8709.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - Δηµόσιο λογιστικό". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4270, ΦΕΚ: 143
A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12110, τόµ. ΙΗ', σ. 289-342.
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την ψυχιατρική φροντίδα και µέριµνα από το Δηµόσιο
Σύστηµα Υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΕ', σ. 10123.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - Δηµόσιο λογιστικό". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4270, ΦΕΚ: 143
A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12110, τόµ. ΙΗ', σ. 289-342.
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού ΕΣΔΔΑ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3685.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4224, ΦΕΚ:
288 A' / 31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 5089, 5237-5254, 52725279, 5338-5399.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα νέα βιβλία Γλώσσας
του Δηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου. τόµ. ΙΓ', σ.
9288.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Αναφορά στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ',
σ. 1018, 1023, 1024, 1037, 1040, 1044, 1047, 1048,
1050, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1074, 1084, 1086.
Κατάθεση πρότασης εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο µε τίτλο "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1109.
Ανακοινώνεται ότι έχουν περιέλθει στο Προεδρείο της
Βουλής έξι αιτήµατα υπογραφόµενα από εκατόν είκοσι επτά (127) συνολικά Βουλευτές που περιλαµβάνουν προτάσεις για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος κατά το άρθρο 44
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και το άρθρο 116 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας», σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε εκάστην
αυτών. τόµ. ΙΘ', σ. 1139, 1141-1154.
Ανακοινώνεται ότι έχει περιέλθει στο Προεδρείο της Βουλής, το αίτηµα δώδεκα Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας µε το οποίο ζητούν τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την ακύρωση και κατάργηση του
ν.1914/1990, του ν.2773/1999, του ν.3426/2005, του
ν.4001/2011, του ν.4237/2014, καθώς και για τον ψηφισθέντα νόµο «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας», του γνωστού ως µικρή ΔΕΗ. τόµ.
ΙΘ', σ. 1140, 1154.
Αναφορά στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή
δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1166, 1169, 1174, 1176, 1177,
1178, 1180, 1183, 1188.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το εάν έχει υποβληθεί
παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού
της Βουλής. τόµ. ΙΘ', σ. 1191-1199.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων του ειδικού γραπτού διαγωνισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης του έτους
2009. τόµ. Ζ', σ. 4713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 6 του ν. 3938/2011
µε τον οποίο προβλέπεται η απορρόφηση του 50% από τον
πίνακα επιλαχόντων πυροσβεστών. τόµ. ΙΒ', σ. 8105.
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αναφορά στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν σε δια-
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δήλωση µαθητών στη µνήµη του, στο κέντρο της Αθήνας.
τόµ. Ε', σ. 3603, 3613, 3614, 3621, 3626, 3628.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα φοίτησης
των µαθητριών και µαθητών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους Τοµείς Υγείας Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών και την άρση της διαθεσιµότητας
των εκπαιδευτικών που τους υπηρετούσαν. τόµ. Α', σ. 283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία οδηγούνται εκτός Δηµοσίου
οι διακριθέντες αθλητές δηµόσιοι υπάλληλοι. τόµ. Α', σ.
741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη
των υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών του Τοµέα Υγείας
και Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας. τόµ. Β', σ. 1420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το καθεστώς διαθεσιµότητας στο οποίο τέθηκαν
δεκαπέντε υγειονοµικοί υπάλληλοι. τόµ. Γ', σ. 2293.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ένταξη στη
διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στους βρεφονηπιακούς
σταθµούς του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ', σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν σε διαθεσιµότητα.
τόµ. Ι', σ. 6884.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
01.04.2014). τόµ. Ι', σ. 7286, τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8801,
8803-8823, 8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 91839185
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των δηµοτικών αστυνοµικών
και των σχολικών φυλάκων. τόµ. ΙΒ', σ. 8223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση της νέας ηγεσίας
του Υπουργείου για τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήµια της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 170.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ρυθµίσεις διαθεσιµότητας-κινητικότητας εργαζοµένων σε δοµές του ΕΣΥ µε σκοπό την "κατεπείγουσα"
ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΕ', σ.
10635.
ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη διακοµιδή ασθενών από τις Βόρειες Σποράδες. τόµ.
Α', σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις διακοµιδές των ασθενών στη Μαγνησία. τόµ.
ΙΗ', σ. 708.
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα και της συναφούς επιστολής του κ.

Μανώλη Γλέζου, για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων έγινε οµοφώνως δεκτή, θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων και η προθεσµία υποβολής της εκθέσεως θα είναι µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους. τόµ. ΙΑ', σ. 7828-7829.
Αναφορά στην απόφαση της Βουλής για συγκρότηση
διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το θέµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΒ', σ. 8246, 8248.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 2642/1755 από
21.3.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44
του Κανονισµού της Βουλής, η Διακοµµατική Επιτροπή για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9313-9315.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1753/1117 από 24 Φεβρουαρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής υποεπιτροπή αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΑ', σ.
7728 - 7730.
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10368/6998 από
30 Οκτωβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν
για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές: α) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Β', σ. 1304-1311.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11256/7510 από
22 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από το άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και
γ) Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Δ', σ. 2557-2561.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 11816/7864 από 4
Δεκεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 32 παρ. 8 του Κανονισµού της Βουλής "Υποεπιτροπή για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3455-3457.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 2059/1344 από 43-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου
Μεϊµαράκη, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη
συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού. τόµ. ΙΑ', σ.
8030-8031.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 5729/3765/13-6-
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2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 31 του Κανονισµού της
Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των
Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις
αυτού, Α', Β' και Γ'. τόµ. ΙΗ', σ. 16 - 35.
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (Π.Δ.-Ν.Δ.)
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 121 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου. (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκοµείου της
Ρόδου. τόµ. Ι', σ. 7067.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού ΕΣΔΔΑ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3685.
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισµού". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4287, ΦΕΚ: 198 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΚΑ', σ. 2672-2676.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4230, ΦΕΚ: 18 A' /
28.01.2014). τόµ. Β', σ. 759, τόµ. Η', σ. 5506-5513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και
έγγραφα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4231, ΦΕΚ: 19 A' / 28.01.2014). τόµ. Β', σ. 759, τόµ. Η',
σ. 5506-5513, 5540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής προς τους πρόσφυγες". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4232, ΦΕΚ: 20 A' / 28.01.2014). τόµ. Β',
σ. 759, τόµ. Η', σ. 5506-5513, 5559.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εµπορίας ανθρώπων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4216,
ΦΕΚ: 266 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 800, τόµ. Δ', σ.
2709-2712.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:

"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4207, ΦΕΚ: 247 Α' /07.11.2013). τόµ. Β', σ. 12481249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4214, ΦΕΚ: 264 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 1312, τόµ. Δ',
σ. 2605-2612.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναερίου Χώρου BLUE
MED". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4215,
ΦΕΚ: 265 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 1468, τόµ. Δ', σ.
2627-2632.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας
και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και
β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου
µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4222, ΦΕΚ: 279 Α' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 1932,
τόµ. Ε', σ. 3821-3826.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη
διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της
Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4246, ΦΕΚ: 63 Α' / 11.03.2014). τόµ. Γ',
σ. 2205, τόµ. ΙΑ', σ. 7971-7973.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
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και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή
της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου η οποία υπογράφηκε στο
Άµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του
Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4234, ΦΕΚ: 028 Α' /
04.02.2014). τόµ. Γ', σ. 2288, τόµ. Η', σ. 5827-5834.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4221, ΦΕΚ: 278 A' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 2326, τόµ. Ε',
σ. 3822-3826, 3875.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών". (Κατάθεση).
τόµ. Δ', σ. 2402.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της TRANS
ADRIATIC PIPELINE AG". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4217, ΦΕΚ: 267 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ.
2402, τόµ. Ε', σ. 3191-3203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4248, ΦΕΚ: 68 Α' / 14.03.2014). τόµ. Δ', σ. 2601,
τόµ. ΙΑ', σ. 7980.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4226, ΦΕΚ: 3 A' / 07.01.2014). τόµ. Ε',
σ. 3198, τόµ. Ζ', σ. 4765-4768.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4227, ΦΕΚ: 64 Α' /
11.03.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. ΙΑ', σ. 7988-7990.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4241, ΦΕΚ: 49 A'
/28.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3549, τόµ. ΙΑ', σ. 7608-7611.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4228, ΦΕΚ: 007
Α' / 10.01.2014). τόµ. Ζ', σ. 4842-4848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4240, ΦΕΚ: 47 A'/27.02.2014).
τόµ. Η', σ. 5631, τόµ. Ι', σ. 7227-7234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής
Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4245, ΦΕΚ: 62 Α' / 11.03.2014).
τόµ. Η', σ. 5631, τόµ. ΙΑ', σ. 7997-8002.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4243, ΦΕΚ: 057 Α' / 07-03-2014). τόµ. Θ', σ. 6635, τόµ.
ΙΑ', σ. 7835-7838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4295, ΦΕΚ: 212 Α' / 30.09.2014). τόµ.
Ι', σ. 7072, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση
της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4293, ΦΕΚ: 210 Α' / 30.09.2014). τόµ. ΙΒ', σ.
8277, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945, 2956.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της Οµάδας Κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της, αφ’ ετέρου,
η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο
στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη σ’ αυτή Τελική Πράξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4260,
ΦΕΚ: 98 A' / 15.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ. 8278, τόµ. ΙΕ', σ.
10199-10203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας
της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων Συµφωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4259, ΦΕΚ: 97 Α' /
15.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ. 8278, τόµ. ΙΕ', σ. 10406-10411.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Α) "Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύµβασης για
την οδική κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που
συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) Της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για
τις διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία" και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως
άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4266, ΦΕΚ: 135 A' / 10.06.2014).
τόµ. ΙΓ', σ. 9266, τόµ. ΙΖ', σ. 11978.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές". (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ', σ. 10171.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της
Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου
2006". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4291, ΦΕΚ: 202 Α' / 24.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4289, ΦΕΚ: 200 Α' / 24.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730, 2736.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4290, ΦΕΚ: 201 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΕ', σ.
10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2726-2730, 2746.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχηµάτων µε το επισυναπτόµενο σε αυτήν Παράρτηµα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10172.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4294, ΦΕΚ: 211 Α' / 30.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10655, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945, 2965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4265, ΦΕΚ: 132 A'/10.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ.
11978-11982.

Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4268, ΦΕΚ: 141 A' / 27.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12096, τόµ.
ΙΗ', σ. 61-100.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σε αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4292,
ΦΕΚ: 203 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΚΑ', σ.
2725-2730, 2759.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου
στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν
ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσµατα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4288, ΦΕΚ: 199 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 747, τόµ.
ΚΑ', σ. 2636-2638.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισµού". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4287, ΦΕΚ: 198 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΚΑ', σ. 2672-2676.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισµού και Κληρονοµιάς της Νέας Ζηλανδίας". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου
του Μαρόκου για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά
θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3640.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δ.Ο.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την πρόθεση της Διεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής για αλλαγή του χώρου αφής της Ολυµπιακής Φλόγας των δεύτερων Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων Νέων. τόµ. ΙΑ', σ. 7700.
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη να θωρακιστεί η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. τόµ. Α', σ. 261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα κριτήρια επιλογής της ανακρίτριας στη δικαστική υπόθεση της Χρυσής Αυγής. τόµ. Θ', σ. 6259.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. τόµ. Ι', σ. 7055.
ΔΙΚΑΣΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4297, ΦΕΚ:
215 Α' / 02.10.2014). τόµ. ΚΑ', σ. 2945, τόµ. ΚΒ', σ. 36383662.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4297, ΦΕΚ:
215 Α' / 02.10.2014). τόµ. ΚΑ', σ. 2945, τόµ. ΚΒ', σ. 36383662.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης
της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4239,
ΦΕΚ: 43 Α’ / 20.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. Ι', σ.
7107-7121, 7124, 7139-7140, 7160-7171, 7174-7204.
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης
της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4239,
ΦΕΚ: 43 Α’ / 20.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. Ι', σ.
7107-7121, 7124, 7139-7140, 7160-7171, 7174-7204.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε "τους εκβιασµούς και τις απειλές εναντίον δικαστικών από υπάλληλο της τρόικας". τόµ. ΣΤ', σ. 4655.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή Φ.Π.Α. στους δικηγόρους.
τόµ. ΙΖ', σ. 12097.
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών
2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα
σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία
(L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών (L
142) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4236, ΦΕΚ: 33 Α’ / 11.02.2014). τόµ. ΣΤ', σ.
4682, τόµ. Θ', σ. 6618-6661.
ΔΙΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση των
διοδίων από τις ανώνυµες εταιρείες εκµετάλλευσης, παρά
την µη τήρηση των νοµικών και συµβατικών υποχρεώσεών
τους. τόµ. Ζ', σ. 4725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις νέες αυξήσεις
στα διόδια. τόµ. Ι', σ. 7293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση στις
τιµές των διοδίων. τόµ. ΙΑ', σ. 7826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση της
τιµής των διοδίων στην Κεντρική Ελλάδα. τόµ. ΚΑ', σ.
2413.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη νοµοθέτηση για την
παράταση δύο ετών για τον διορισµό των «τριανταµηνιτών
εκπαιδευτικών». τόµ. ΚΑ', σ. 2923.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4207, ΦΕΚ: 247 Α' /07.11.2013). τόµ. Β', σ. 12481249.
ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ένταση των διώξεων και των καταδικών σε βάρος
του εργατικού και λαϊκού κινήµατος. τόµ. Δ', σ. 3088.
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ΔΡΥΜΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα προβλήµατα λειτουργίας του Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς.
τόµ. ΙΕ', σ. 9951.
ΔΩΡΕΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4279, ΦΕΚ: 158
A'/08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1251, τόµ. Κ', σ. 1765-1796.
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις "ποινικές ευθύνες προσώπων, µέσω των οποίων δωροδοκήθηκαν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τη
SIEMENS, κατόπιν της οµολογίας Χριστοφοράκου". τόµ.
Β', σ. 1418.
Ε
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις καταπτώσεις των εγγυήσεων κατά του ελληνικού Δηµοσίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7768.
ΕΓΚΥΜΟΝΣΥΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας. τόµ. Ι', σ. 6881.
ΕΔΑΦΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Καλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ.
ΙΓ', σ. 8707.
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
της "Εθνικής Οδού Βυτίνας - Αρχαίας Ολυµπίας και της παράκαµψης Λαγκαδίων". τόµ. ΙΓ', σ. 9067.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΑΣΠ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4233, ΦΕΚ:
22 A' / 29.01.2014). τόµ. Ε', σ. 3891, τόµ. Η', σ. 54075450, 5451-5486, 5670 - 5701.
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Συγχαρητήρια αναφορά στην εθνική οµάδα ποδοσφαίρου για την πρόκριση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. τόµ. Δ',
σ. 2405.
Συγχαρητήρια αναφορά στην Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου για τη νίκη της. τόµ. ΙΗ', σ. 209, 221.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού ΕΣΔΔΑ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3685.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Δράµας. τόµ. ΙΓ', σ.
9071.
ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ.
ΙΓ', σ. 8701.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου αναβάθµισης του ραντάρ προσέγγισης του
Αεροδροµίου Χανίων. τόµ. Δ', σ. 2555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ανάγκη για
ποιοτικό και αποτελεσµατικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό του νέου ΕΣΠΑ. τόµ. Ι', σ. 7211.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Υ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ρυθµίσεις διαθεσιµότητας-κινητικότητας εργαζοµένων σε δοµές του ΕΣΥ µε σκοπό την "κατεπείγουσα"
ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΕ', σ.
10635.
ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των οδοιπορικών από τον ΕΟΠΥΥ για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. τόµ. Δ', σ.
3091.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την έκθεση αξιολόγησης του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Η', σ. 5823.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4238, ΦΕΚ: 38 A' / 17.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6272, τόµ. Ι',
σ. 6805-6877, 6893-6910, 6914-6924, 6936-6942, 6951,
6952-6959, 6976-7030, 7121-7138, 7140-7145.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη νέα µείωση στη συνταγογράφηση φαρµάκων
από τους γιατρούς που είναι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ.
τόµ. Θ', σ. 6481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο
των ιδιωτικών κλινικών από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.
τόµ. ΙΒ', σ. 8521.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - Δηµόσιο λογιστικό". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4270, ΦΕΚ: 143
A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12110, τόµ. ΙΗ', σ. 289-342.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ελέγχους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και το Ιατρείο των "Γιατρών του Κόσµου".
τόµ. Δ', σ. 2566.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καταθέτει την έκθεσή της µετά τη
διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τον Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, τις Ειδικές Εφέτες Ανακρίτριες του Εφετείου Αθηνών και τον Υπουργό Εσωτερικών, για το εάν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της χρηµατοδότησης του
Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Ζ', σ.
4731.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ 12004/7962, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για τη Β' Περίοδο
της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ε', σ. 39033905.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12022/7978, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν για τη Β' Σύνοδο
της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές: i. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Περιφερειών, vi. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας και vii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. Ε', σ. 3903, 3908-3915.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12002/7960, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ
9200/6542/20.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής. τόµ. Ε', σ.
3903, 3917.
Ανακοινώνεται ότι µε την µε την υπ’ αριθµ. 160/85 από
9.1.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες, από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Υποεπιτροπές των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών
Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Η', σ. 5594-5597.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συγκροτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Θ', σ. 6219-6221.
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 121 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου. (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου
κ. Σεραφείµ, Προεδρεύοντα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
και τα µέλη αυτής. τόµ. Α', σ. 3.
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα
από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου και ενός Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-19.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το Αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Β' Συνόδου οι κ.κ. Κ. Κουκο-
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δήµος, Ι. Τζαµτζής, Α. Αθανασίου και για το Αξίωµα των
Γραµµατέων της Βουλής οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος,
Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και Κ. Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 19.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου και Μ. Κασσή. τόµ. Α', σ.
23-247.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), όπως ισχύει". τόµ. Α', σ. 264-265.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών: α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο
δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ. 374646.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε.
Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1543-1574, 1584-1825.
Συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ', σ. 1953-2013, 20152093, 2096-2204.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη
και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2774 - 2776, 2777 - 2779,
2780 - 2805, 2815 - 3073.
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: "Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ.
Ε', σ. 3399-3408.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου,
Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ. 4026-4031,
4034, 4043-4050, 4059-4064, 4355-4612.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α' /24.6.1987) και
Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), όπως ισχύει». τόµ. ΣΤ',
σ. 4065-4068.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α
του ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23
του ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού
της Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή", κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της 16 Δεκεµβρίου 2013. τόµ. Ζ', σ. 4887-4895.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βου-

λευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4897-4961, 4976-4981.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η', σ. 5905-6167.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΑ', σ. 7381-7382, 73827605.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα.
τόµ. ΙΓ', σ. 8824-8832, 8836-9047.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 95509602.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη,
που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 9580-9601.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ.
ΙΔ', σ. 9677-9692, 9695-9926.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου,
Α. Ματθαιόπουλου, Κ. Μπαρµπαρούση και Χ. Αλεξόπουλου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10800-10803, 10821-11062.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ.
Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ', σ. 11424 - 11445,
11450-11674.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και
Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ. 12115-12359.
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το εάν έχει υποβληθεί
παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού
της Βουλής. τόµ. ΙΘ', σ. 1191-1199.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040,
3776-3809, 3811-3878.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
υλοποίηση του µέτρου του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. τόµ. Θ', σ. 6476.
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
υλοποίηση του µέτρου του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. τόµ. Θ', σ. 6476.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4225, ΦΕΚ: 2 A' / 07.01.2014). τόµ. Δ', σ. 2550, τόµ. ΣΤ',
σ. 4007-4025,4353-4355, 4613-4641, 4670-4711, τόµ.
Ζ', σ. 4762.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, τόµ.
ΚΒ', σ. 3776 – 3809, 3811-3878.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
Αναφορά στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών
Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ', σ. 11978,
11995, 12006, 12007, 12009, 12010, 12012,
12016, 12015, 12017, 12018, 12019, 12020,
12023, 12025, 12026, 12027, 12028, 12072,
12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085.

και των
11981,
12013,
12022,
12077,

ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του

οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α' 41) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4244, ΦΕΚ: 60
Α' / 11.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7072, τόµ. ΙΑ', σ. 7775-7781,
7801-7814, 7890-7916, 7969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4255, ΦΕΚ: 89 A' /
11.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10166-10197,
10411-10452, 10498-10541, 10542-10547.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ-ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα
από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου και ενός Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-19.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και ενός Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α',
σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το Αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Β' Συνόδου οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής, Α. Αθανασίου και για το Αξίωµα των
Γραµµατέων της Βουλής οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος,
Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και Κ. Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 19.
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από
τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα
από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου και ενός Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5-19.
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και ενός Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α',
σ. 5.
Ανακοινώνεται ότι ύστερα από ονοµαστική µυστική ψηφοφορία εκλέχθηκαν για το Αξίωµα των Κοσµητόρων της
Βουλής της ΙΕ' Περιόδου της Β' Συνόδου οι κ.κ. Κ. Κουκοδήµος, Ι. Τζαµτζής, Α. Αθανασίου και για το Αξίωµα των
Γραµµατέων της Βουλής οι κ.κ. Χ. Δήµας, Κ. Κατσαφάδος,
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Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Σενετάκης, Μ. Μπόλαρη και Κ. Τριαντάφυλλος. τόµ. Α', σ. 19.
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α' 41) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4244, ΦΕΚ: 60
Α' / 11.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7072, τόµ. ΙΑ', σ. 7775-7781,
7801-7814, 7890-7916, 7969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4255, ΦΕΚ: 89 A' /
11.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10166-10197,
10411-10452, 10498-10541, 10542-10547.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, 7781-7791.
ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Τροποποίηση εκλογικού νόµου (ν.3636/2008, ΦΕΚ 11 Α, ν.
3231/2004, ΦΕΚ 45 Α) και καθιέρωση απλής αναλογικής".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Β', σ.
1323.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διείσδυση της Χρυσής
Αυγής στο χώρο της εκπαίδευσης. τόµ. Β', σ. 1369.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.

Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων για την Α' Λυκείου. τόµ. ΙΕ', σ. 10033.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επαναφορά της Γεωµετρίας
σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στις
πανελλήνιες εξετάσεις. τόµ. ΙΕ', σ. 10125.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάλυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. τόµ. Ι', σ. 6886.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4283, ΦΕΚ: 189 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 1736, τόµ. ΚΑ', σ. 2421-2486.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
Ανακοινώνεται ότι η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) κατέθεσε ψήφισµα µε
το οποίο ανακοινώνει την απόφασή της για προκήρυξη
24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τρίτη 15 Οκτωβρίου
2013, διαµαρτυρόµενη για την πολιτική υποβάθµιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης που ακολουθεί η Κυβέρνηση. τόµ.
Α', σ. 325.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α' 176) και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4218,
ΦΕΚ: 268 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ. 3094-3143, τόµ. Ε',
σ. 3188.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α' 176) και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4218,
ΦΕΚ: 268 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ. 3094-3143, τόµ. Ε',
σ. 3188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
τόµ. ΙΘ', σ. 967.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΠ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έγκαιρη κάλυψη των
κενών σε διδακτικό προσωπικό, εν όψει της νέας σχολικής
χρονιάς. τόµ. ΚΑ', σ. 2512.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη
των υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών του Τοµέα Υγείας
και Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας. τόµ. Β', σ. 1420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Θ', σ. 6175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν σε διαθεσιµότητα.
τόµ. Ι', σ. 6884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους απλήρωτους εκπαιδευτικούς της χώρας.
τόµ. ΙΑ', σ. 7830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη νοµοθέτηση για την
παράταση δύο ετών για τον διορισµό των «τριανταµηνιτών
εκπαιδευτικών». τόµ. ΚΑ', σ. 2923.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα φοίτησης
των µαθητριών και µαθητών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους Τοµείς Υγείας Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών και την άρση της διαθεσιµότητας
των εκπαιδευτικών που τους υπηρετούσαν. τόµ. Α', σ. 283.
ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου
στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν
ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως α-

ποτελέσµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4288, ΦΕΚ: 199 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 747, τόµ.
ΚΑ', σ. 2636-2638.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Ε.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη νέα εκκαθάριση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων για περιοχές του Δήµου Κέρκυρας.
τόµ. Α', σ. 659.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη νέα εκκαθάριση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων για περιοχές του Δήµου Κέρκυρας.
τόµ. Α', σ. 659.
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών λόγω ακαρπίας των ελαιοδένδρων στη Μεσσηνία.
τόµ. Α', σ. 326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην καταπολέµηση της δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα και
τις καταστροφικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς της
Λέσβου. τόµ. Β', σ. 755.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών λόγω ακαρπίας των ελαιοδένδρων στη Μεσσηνία.
τόµ. Α', σ. 326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από την µειωµένη παραγωγή ελαιολάδου
στην περιφερειακή ενότητα Χανίων για την περίοδο 20132014. τόµ. Β', σ. 753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην καταπολέµηση της δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα και
τις καταστροφικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς της
Λέσβου. τόµ. Β', σ. 755.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των ελαιοπαραγωγών από την σχινοκαρπία στην Κρήτη. τόµ. Ι',
σ. 7101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πρόταση του
ΟΟΣΑ για ανάµειξη του ελαιόλαδου µε σπορέλαια και τη
λήψη µέτρων για την προστασία του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης. τόµ. ΙΑ', σ. 7686.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ελαιοκοµίας και της διάθεσης του ελαιολάδου και β) µε τη θέση
της Κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΒ', σ. 8525.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και την προ-
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στασία του από την πρόταση του ΟΟΣΑ για την πρόσµειξή
του µε άλλα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ', σ. 9310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του ελαιόλαδου από τη νοθεία. τόµ. ΙΗ', σ. 187.
ΕΛΒΕΤΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων. τόµ. Ι', σ. 7063.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης
της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4239,
ΦΕΚ: 43 Α’/20.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. Ι', σ. 71077121, 7124, 7139-7140, 7160-7171, 7174-7204.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού".
(Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών κ. Ν. Νικολόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ.
3891.
ΕΛΛΑΔΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4207, ΦΕΚ: 247 Α' /07.11.2013). τόµ. Β', σ. 12481249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4214, ΦΕΚ: 264 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 1312, τόµ. Δ',
σ. 2605-2612.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη
διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της
Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4246, ΦΕΚ: 63 Α' / 11.03.2014). τόµ. Γ',
σ. 2205, τόµ. ΙΑ', σ. 7971-7973.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή
της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου η οποία υπογράφηκε στο
Άµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του
Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4234, ΦΕΚ: 028 Α' /

04.02.2014). τόµ. Γ', σ. 2288, τόµ. Η', σ. 5827-5834.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4221, ΦΕΚ: 278 A' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 2326, τόµ. Ε',
σ. 3822-3826, 3875.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών". (Κατάθεση).
τόµ. Δ', σ. 2402.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της TRANS
ADRIATIC PIPELINE AG". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4217, ΦΕΚ: 267 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ.
2402, τόµ. Ε', σ. 3191-3203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4248, ΦΕΚ: 68 Α' / 14.03.2014). τόµ. Δ', σ. 2601,
τόµ. ΙΑ', σ. 7980.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4227, ΦΕΚ: 64 Α' /
11.03.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. ΙΑ', σ. 7988-7990.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4241, ΦΕΚ: 49 A'
/28.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3549, τόµ. ΙΑ', σ. 7608-7611.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4240, ΦΕΚ: 47 A'/27.02.2014).
τόµ. Η', σ. 5631, τόµ. Ι', σ. 7227-7234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4243, ΦΕΚ: 057 Α' / 07-03-2014). τόµ. Θ', σ. 6635, τόµ.
ΙΑ', σ. 7835-7838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων. τόµ. Ι', σ. 7063.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4295, ΦΕΚ: 212 Α' / 30.09.2014). τόµ.
Ι', σ. 7072, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση
της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4293, ΦΕΚ: 210 Α' / 30.09.2014). τόµ. ΙΒ', σ.
8277, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945, 2956.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές". (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της
Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου
2006". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4291, ΦΕΚ: 202 Α' / 24.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4289, ΦΕΚ: 200 Α' / 24.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730, 2736.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4290, ΦΕΚ: 201 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΕ', σ.
10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2726-2730, 2746.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχηµάτων µε το επισυναπτόµενο σε αυτήν Παράρτηµα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας προς την Ελλάδα και την υπογραφή
Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας-Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. τόµ. ΙΕ', σ. 10644.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνο-

µης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4294, ΦΕΚ: 211 Α' / 30.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10655, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945, 2965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4265, ΦΕΚ: 132 A'/10.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ.
11978-11982.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". (Συζήτηση-Ψήφιση).
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισµού και Κληρονοµιάς της Νέας Ζηλανδίας". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου
του Μαρόκου για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά
θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3640.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΑΣ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών
της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4211,
ΦΕΚ: 256 Α' /28.11.2013). τόµ. Α', σ. 687, τόµ. Γ', σ.
2246-2288, τόµ. Δ', σ. 2406.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε." τόµ. Α', σ. 294.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012
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για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α' 41) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4244, ΦΕΚ: 60
Α' / 11.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7072, τόµ. ΙΑ', σ. 7775-7781,
7801-7814, 7890-7916, 7969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - Δηµόσιο λογιστικό". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4270, ΦΕΚ: 143
A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12110, τόµ. ΙΗ', σ. 289-342.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΛ.ΑΣ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την παρέµβαση της Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα σχολεία της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7376.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛ.Β.Ο.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α' 41) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4244, ΦΕΚ: 60
Α' / 11.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7072, τόµ. ΙΑ', σ. 7775-7781,
7801-7814, 7890-7916, 7969, τόµ. ΙΑ', σ. 7969.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, 7781-7791.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΕΠΙ Α.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα οικονοµικά της "ΑΕΠΙ Α.Ε." που
δραστηριοποιείται στην είσπραξη και απόδοση πνευµατικών, περιουσιακών και συγγενικών δικαιωµάτων στους δικαιούχους. τόµ. ΙΑ', σ. 7961.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το µεταναστευτικό στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Γ', σ. 2334.
Αναφορά στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Η', σ. 5461,
5462, 5470, 5474, 5475, 5477, 5478, 5479, 5486, 5308,
5593, 5610, 5613, 5616, 5622, 5628.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, αρµόδιο για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση,
σχετικά µε τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς
της πρώην ΕΡΤ. τόµ. Α', σ. 291.
Αναφορά στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ', σ. 1838, 1892-1901,
1905, 1907, 1909, 1910, 1914, 1917, 1919, 1920, 1921,
1922, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1932, 1933, 1934,
1935, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1958, 1963,
1977, 1979, 1986, 1990, 1994, 1999, 2002, 2003, 2006,
2007, 2008.
Αναφορά στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ. τόµ.
Γ', σ. 2017, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070,
2071, 2072, 2073, 2076, 2088, 2090.
Καταγγελία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη για προπηλακισµό Βουλευτών από δυνάµεις των ΜΑΤ στο Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ', σ. 2064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό (για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση), σχετικά
µε τον απολογισµό των κυβερνητικών πράξεων στον τοµέα
της δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης και την ασυλία του Ειδικού
Διαχειριστή της "ΕΡΤ Α.Ε." τόµ. Θ', σ. 6708.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Ε.Α.Π.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
"ΔΗΜΗΤΡΑ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στελέχωσης της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων. τόµ.
Β', σ. 1371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία της
Διοίκησης του Οργανισµού «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός - ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. ΙΘ', σ. 965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:

69
"Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4282, ΦΕΚ: 182 A' /
29.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11991, τόµ. Κ', σ. 2310-2349.

νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΟΜΜΕΧ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 1251.

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Αναφορά στην 29η Αυγούστου του 1949, ηµέρα της λήξης του Εµφυλίου πολέµου. τόµ. Κ', σ. 2320, 2333, 2340.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην
πάταξη της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης
των διαφόρων λιστών των εµβασµάτων του εξωτερικού.
τόµ. ΙΓ', σ. 9175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών µε τα εµβάσµατα του εξωτερικού. τόµ. ΚΑ', σ. 2925.
ΕΜΒΟΛΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε "τη συγκάλυψη του σκανδάλου ανεπάρκειας αντιγριπικών εµβολίων". τόµ. ΙΗ', σ. 283.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εµπορίας Ανθρώπων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4216,
ΦΕΚ: 266 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 800 τόµ. Δ', σ.
2709-2712.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή της επιχείρησης "Αταλάντα" κατά της πειρατείας στη Μεσόγειο για την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων. τόµ. Ζ', σ. 4715.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για την Διατλαντική Εµπορική και Επενδυτική Συνεργασία. τόµ. ΙΑ', σ. 7815.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "
Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4264, ΦΕΚ: 118 Α' / 15.05.2014). τόµ. ΙΣΤ', σ.
10671, 11081-11083, 11172-11222, 11225-11300,
11317-11338, 11341-11363.
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.

ΕΝΑΛΙΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4276,
ΦΕΚ: 155 A' / 30.07.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 430, τόµ. ΙΘ', σ.
1251-1289, 1303-1356, 1431.
ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται το υπ' αριθµόν 121 Προεδρικό Διάταγµα,
σχετικά µε τη λήξη των εργασιών της Α' Συνόδου της ΙΕ'
Βουλευτικής Περιόδου. (Προεδρευόµενης Δηµοκρατίας).
τόµ. Α', σ. 1-2.
Αγιασµός για την έναρξη των εργασιών της Β' Συνόδου
από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Καρυστίας και Σκύρου
κ. Σεραφείµ, Προεδρεύοντα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
και τα µέλη αυτής. τόµ. Α', σ. 3.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενίσχυση του Προγράµµατος "Εξοικονοµώ κατ' Οίκον"
στην Επικράτεια και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ.
Ι', σ. 7289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενεργειακή πολιτική της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8231.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη για µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
χωρίς επιβάρυνση της ΔΕΗ. τόµ. ΙΓ', σ. 9318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χωροθέτηση του σηµείου πόντισης του καλωδίου για την
ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα. τόµ. ΙΕ', σ. 10632.
ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τον ανεξέλεγκτο
τρόπο λειτουργίας των ανταλλακτηρίων ενεχυροδανειστηρίων στη χώρα µας. τόµ. Ι', σ. 7060.
ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3945.
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 στο οποίο προβλέπονται ρυθµίσεις για το Ταµείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ). τόµ. ΙΗ', σ. 700.
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ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ΕΤΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
νέο Κανονισµό του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). τόµ. Ι', σ. 7053.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4223, ΦΕΚ: 287 A' /
31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 4714, 5025-5064, 5065-5119,
5136-5233, 5302.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4282, ΦΕΚ: 182 A' /
29.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11991, τόµ. Κ', σ. 2310-2349.
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης
για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α', σ. 286.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
Αναφορά στα Εισόδια της Θεοτόκου, ηµέρα εορτασµού
των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ', σ. 2481, 2496, 2505.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων προµήθειας εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ', σ.
7823.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση Θεµάτων
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4284, ΦΕΚ: 190 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 2307, τόµ. ΚΑ', σ. 2517-2569.

του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής,
που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ συµβάσεις Β12/2000 και Β21/2002,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ», και, τέλος, µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Δ', σ. 2567-2581.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4897-4961, 4976-4981.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων προµήθειας εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ', σ.
7823.

ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ενίσχυση της
εξαγωγικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΖ', σ. 12031.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη διαχείριση του ιατροτεχνικού εξοπλισµού στο Γενικό
Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης. τόµ. Θ', σ. 6346.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, 7781-7791.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη "γερµανική αυθαίρετη ανάµειξη στην
εξωτερική - εθνική µας πολιτική". τόµ. ΚΑ', σ. 2417.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε εφαρµογή του συστήµατος της "Τράπεζας Θεµάτων" στις προαγωγικές εξετάσεις
της Α' Λυκείου. τόµ. ΙΗ', σ. 702.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα φοίτησης
των µαθητριών και µαθητών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους Τοµείς Υγείας Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών και την άρση της διαθεσιµότητας
των εκπαιδευτικών που τους υπηρετούσαν. τόµ. Α', σ. 283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίωξη µαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Λαµίας. τόµ. Α', σ.
652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λει-
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τουργία των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ). τόµ. Ζ', σ.
4727.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4283, ΦΕΚ: 189 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 1736, τόµ. ΚΑ', σ. 2421-2486.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα φοίτησης
των µαθητριών και µαθητών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους Τοµείς Υγείας Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών και την άρση της διαθεσιµότητας
των εκπαιδευτικών που τους υπηρετούσαν. τόµ. Α', σ. 283.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους
διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική
εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν
σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4209, ΦΕΚ: 253 A'/ 21.11.2013). τόµ.
Α', σ. 716, τόµ. Β', σ. 1460-1472, 1505-1506, 1516-1524,
τόµ. Γ', σ. 1845.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, τόµ. ΙΑ', σ. 7781-7791.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόφαση
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης επένδυσης. τόµ. Ι', σ. 7064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για την Διατλαντική Εµπορική και Επενδυτική Συνεργασία. τόµ. ΙΑ', σ. 7815.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4262, ΦΕΚ: 114 Α' / 10.05.2014).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671, 11309-11317, 11338-11341, 1138811407, τόµ. ΙΖ', σ. 11409 - 11423, 11446 - 11450, 1167511715, 11811.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.

Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4271, ΦΕΚ: 144 A' / 28.06.2014).
τόµ. ΙΗ', σ. 186, 393-431.
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4271, ΦΕΚ: 144 A' / 28.06.2014).
τόµ. ΙΗ', σ. 186, 393-431.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καθυστέρηση στην έκδοση της πράξης βεβαίωσης παράβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το έργο κατασκευής της "Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων" στο "Μαύρο Βουνό" Γραµµατικού. τόµ. Δ', σ. 2562.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης
Κουβέλη και δεκατρείς (13) Βουλευτές του κόµµατός του).
τόµ. ΙΒ', σ. 8269-8290.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
και δεκατρείς (13) Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Η', σ.
5777-5800.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη φέτα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.κ. Κ. Κασαπίδης,
Π. Μουτσινάς, Χ. Αηδόνης, Θ. Παραστατίδης, Ο. Βουδούρης, Α. Λοβέρδος, Ν. Σταυρογιάννης, Ι. Κουράκος, Μ.
Μπόλαρης και Δ. Ανδρουλάκης). τόµ. Θ', σ. 6713-6733.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΕ', σ. 10037-10058.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ζήτηµα της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. (Επερωτώντες: Πενήντα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΕ', σ. 10647-10669.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό
των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. (Επερωτώντες: Σαράντα εννέα (49) Βουλευ-
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τές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. Β', σ. 1376-1400.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
το σχέδιο καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το
πρόγραµµα εγγυήσεων απασχόλησης. (Επερωτώντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Θ', σ. 6670-6702.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΚΒ', σ. 3931 - 3954.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και δεκατρείς (13) Βουλευτές του
κόµµατός του). τόµ. Η', σ. 5607-5629.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου, σχετικά µε την ανεργία των ναυτικών. (Επερωτώντες: Δώδεκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΗ', σ. 763786.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα στον
ελληνικό αθλητισµό. (Επερωτώντες: Τριάντα τέσσερις (34)
Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΑ', σ. 7702-7720.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. (Επερωτώντες: Πενήντα πέντε (55) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου). τόµ. Β', σ. 1424-1455.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην ψυχική υγεία. (Επερωτώντες: Σαράντα ένας (41) Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΒ', σ. 8235-8255.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άρση της
πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ).
(Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΑ', σ. 7945-7960.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών:
"ΚΕ.Π.Α., σύνταξη και επίδοµα αναπηρίας". (Προτείνων: Ο
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος).
(Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5933.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το

επίδοµα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α', σ.
747.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα ισχύοντα εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόµατος µακροχρόνιας ανεργίας. τόµ. Δ', σ. 2601.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κρατική επιχορήγηση της "αναλογικής" σύνταξης, των επικουρικών συντάξεων, του ΕΚΑΣ και του εφάπαξ από
1.1.2015. τόµ. ΙΒ', σ. 8669.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή του ενιαίου οικογενειακού επιδόµατος σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που επαναπατρίστηκαν τα τελευταία χρόνια. τόµ. Η', σ. 5803.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη καταβολής του επιδόµατος τοκετού
σε όλες τις γυναίκες, εργαζόµενες στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, αυτοαπασχολούµενες, αγρότισσες, άνεργες
ή ανασφάλιστες. τόµ. ΙΑ', σ. 7822.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των δικαιούχων επιδόµατος βαριάς αναπηρίας λόγω χρεών
τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Ζ', σ. 4751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή του έκτακτου επιδόµατος σε όλους τους ανέργους
στις γιορτές του Πάσχα. τόµ. ΙΓ', σ. 9173.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Επαναφορά κατώτερου µισθού,
επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και
κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3931.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
χρηµάτων των δικαιούχων αγροτών από την Ενιαία Ενίσχυση του 2013. τόµ. Ι', σ. 7219.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εξαίρεση των πρώην εργαζοµένων στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας και Έβρου
από το συνυπολογισµό του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας στους πλασµατικούς χρόνους του άρθρου 4 του ν.
3996/2011. τόµ. Α', σ. 746.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
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που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και
έγγραφα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4231, ΦΕΚ: 19 A' / 28.01.2014). τόµ. Β', σ. 759, τόµ. Η',
σ. 5506-5513, 5540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4250, ΦΕΚ: 74 A' /
26.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7160, τόµ. ΙΒ', σ. 8412-8452,
8453-8520, 8531-8653, τόµ. ΙΓ', σ. 8707-8709.
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης κ. Ντένις Μπετσίροβιτς. τόµ. Α', σ. 6.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, η Βουλευτής
Βραζιλίας κ. Χάιντε Σάιντ και µέλη της Επιτροπής για τα δικαιώµατα της Τρίτης Ηλικίας και µαθητές από το 2ο Λύκειο
Μοσχάτου Αττικής. τόµ. Α', σ. 24, 25, 247.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 27ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών. τόµ. Α', σ. 267.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ΓΞ Δηµοτικό Σχολείο Πεύκης, το Δηµοτικό Σχολείο Κουτσοποδίου Αργολίδας, τα Εκπαιδευτήρια "ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ" και το 9ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου Αττικής.
τόµ. Α', σ. 273, 278, 283, 288.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου και το 1ο Γενικό Λύκειο Ιλίου. τόµ. Α', σ. 374, 375.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 88ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 23ο Δηµοτικό
Σχολείο Κερατσινίου, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπρόπυργου και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κορίνθου. τόµ. Α', σ. 656,
659, 668.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας Αττικής, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου και το 49ο Δηµοτικό Σχολείο
Πάτρας. τόµ. Α', σ. 741, 745, 749.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Παλαιού Φαλήρου, το 6ο Γυµνάσιο
Αµαρουσίου, τα Πειραϊκά Εκπαιδευτήρια "Πράξις & Πράξεις", το 1ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου και το Γυµνάσιο Παπαδιανίκων Λακωνίας. τόµ. Β', σ. 861, 866, 869, 872, 882.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης, το 16ο Δηµοτικό
Σχολείο Αµαρουσίου και το 4ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας.
τόµ. Β', σ. 913, 923, 1097.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δηµητρίου, το 20ο Γυµνάσιο Πάτρας, το 87ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 2ο
Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης και το Αναξαγόρειο
Γυµνάσιο Νέας Λαµψάκου Ευβοίας. τόµ. Β', σ. 1248,
1261, 1265, 1270, 1288.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Γλυφάδας, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
Αιγάλεω, µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας φιλίας Ελλάδας-Σουηδίας, µαθητές από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους και µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Νέου Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Β', σ. 1297, 1315, 1316, 1320, 1334, 1338,
1341.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, φοιτητές της νεολαίας του κυβερνώντος κόµµατος της Νορβηγίας "Hοyre",
µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων και το Γυµνάσιο
Νεάπολης Κοζάνης. τόµ. Β', σ. 1377, 1380, 1385, 1396.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το Α' Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού, 18 ελληνοµαθείς µεταφραστές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροσωπεία
του Σερβικού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διδυµοποίησης
των δύο Κοινοβουλίων και το Ζάννειο Πρότυπο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Πειραιά. τόµ. Γ', σ. 1528, 1530, 1532,
1545.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γενικό Λύκειο Νέας Σµύρνης, το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ", το 6ο Δηµοτικό
Σχολείο Ζωγράφου, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης, ουγγρική αντιπροσωπεία, συνοδευόµενη από την Πρέσβειρα της Ουγγαρίας στην Αθήνα κ. Eszter Sandorfi και
µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Ναυπλίου, το Γυµνάσιο Ευξεινούπολης Μαγνησίας, το 17ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 15ο Δηµοτικό
Σχολείο Πάτρας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείου Καρπενησίου.
τόµ. Γ', σ. 1840, 1896, 1900, 1909, 1912, 1914, 1920,
1926, 1933, 1942.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Βόλου, το 8ο Δηµοτικό
Σχολείο Βόλου, το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, το 6ο
Δηµοτικό Σχολείο Πρέβεζας, το 15ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πεύκων Θεσσαλονίκης και το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Πανοράµατος Θεσσαλονίκης. τόµ. Γ',
σ. 1965, 1971, 1978, 1984, 1990, 1994.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν απόφοιτοι από τον Σύλλογο Β' Θηλέων Μαρασλείου Σχολής,
µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πανοράµατος Θεσσαλονίκης και το 6ο και
44ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Γ', σ. 2023,
2030, 2038, 2060.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µεµονωµένοι επισκέπτες, µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Σχολείο Κολοκυνθούς
Καστοριάς, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μανιάκων Καστοριάς
και µέλη του Συλλόγου ΚΑΠΗ Γέρακα Αττικής. τόµ. Γ', σ.
2111, 2128, 2138.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 1ο Γυµνάσιο Καισαριανής, το Δηµοτικό Σχολείο Δροσιάς Ευβοίας, το 6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου, το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πάτρας και το
15ο Γυµνάσιο Πάτρας. τόµ. Γ', σ. 2252, 2254, 2255, 2269,
2276, 2282.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου και το 2ο Ελληνικό Σχολείο Ελληνικού. τόµ. Γ', σ. 2294, 2297.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 18ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Γυµνάσιο Παλαιού Ψυχικού, το
5ο Δηµοτικό Σχολείο Λαµίας, το Γενικό Λύκειο Λεωνιδίου
και µέλη από το ΚΑΠΗ Αγίας Παρασκευής. τόµ. Δ', σ.
2414, 2422, 2431, 2439, 2447, 2466, 2476.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το 1ο
Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων και το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Πύρ-
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γου Ηλείας. τόµ. Δ', σ. 2486, 2492, 2494, 2501, 2508,
2528.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής. τόµ. Δ', σ.
2550.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 10ο
Δηµοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Θήβας, το 4ο ΕΠΑΛ Πάτρας, το Γενικό Λύκειο Λίµνης Ευβοίας. τόµ. Δ', σ. 2610, 2628, 2631, 2806, 2813.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Καµατερού, το 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Γλυφάδας, το Γενικό Λύκειο Λεχαινών Ηλείας, τα
"Εκπαιδευτήρια Μάνεση" και το Γυµνάσιο Παραλίας Καλαµάτας. τόµ. Δ', σ. 3085, 3094, 3096, 3098, 3111, 3124,
3131.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Ερέτριας και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας. τόµ. Δ', σ. 3178.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης και το Γυµνάσιο
Πάργας Πρεβέζης. τόµ. Ε', σ. 3415, 3421.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας Αττικής, το Πρότυπο Δηµοτικό Σχολείο Μαρασλείου, το Γυµνάσιο Νέας Πεντέλης, το 7ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το 3ο Γυµνάσιο Χαλανδρίου, το 2ο Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας και το Γυµνάσιο Λιτόχωρου Πιερίας. τόµ. Ε', σ. 3499, 3510, 3511,
3524, 3528, 3551, 3559.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Κουβαρά, το Γυµνάσιο Κύµης
Ευβοίας, το 10ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το 1ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και το Γυµνάσιο Κουτσουρά Λασιθίου. τόµ.
Ε', σ. 3596, 3602, 3624, 3629, 3641.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Βέροιας, το 31ο Γυµνάσιο
Θεσσαλονίκης, το 1ο Γενικό Λύκειο Καβάλας, το Γυµνάσιο
Κλεινών Φλώρινας,το 1ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και
το Β' ΚΑΠΗ Ηλιούπολης. τόµ. Ε', σ. 3659, 3664, 3672,
3679, 3683, 3691.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγίου Δηµητρίου. τόµ. ΣΤ',
σ. 3962.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Γυµνάσιο Χαλκίδας, από τη σχολή Μωραΐτη,
το 5ο Γυµνάσιο Χαλκιδικής, το Γυµνάσιο Μαντουδίου Ευβοίας, το 1ο Γυµνάσιο Τρίπολης, το 1ο Γυµνάσιο Κιλκίς και
µέλη της αντρικής οµάδας καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνοµικών, τόµ. ΣΤ', σ. 4015, 4017, 4023,
4030, 4616, 4618, 4629, 4641.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Βριλησσίων, το Γενικό Λύκειο
Μαραθώνα, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, το 4ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας, το 4ο Γυµνάσιο Αιγίου και το Επαγγελµατικό Λύκειο Μεγαλόπολης. τόµ. ΣΤ', σ. 4657, 4663,
4666, 4671, 4677, 4689, 4701, 4709.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Νίκαιας, µέλη από τους European
Democrats Students και µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους. τόµ. Ζ', σ. 4713, 4714, 4717.

Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Ξάνθης. τόµ. Ζ', σ. 4729.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής
Πειραιά, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιλίου, το 4ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων, το Γυµνάσιο Νεµέας Κορινθίας και το 3ο Γυµνάσιο Άργους. τόµ. Ζ',
σ. 4902, 4904, 4905, 4916, 4921, 4925, 4944.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Ηλιούπολης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης Ηρακλείου
Αττικής, αντιπροσωπεία της Γερουσίας της Ταϋλάνδης, µαθητές από το Γυµνάσιο Σπάτων, το Γενικό Λύκειο Διακοπτού Αχαΐας και το 3ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου. τόµ. Ζ', σ.
5026, 5032, 5034, 5038, 5049, 5055, 5058.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αιγίου και το 1ο Γυµνάσιο Άνω
Τούµπας Θεσσαλονίκης. τόµ. Ζ', σ. 5066, 5070, 5076,
5081.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Αργυρούπολης, το 2ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής, το Γυµνάσιο
Πεντέλης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο "Ρήγας Φεραίος" Ζαγοράς Πηλίου, επισκέπτες από το Τµήµα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του Νοσοκοµείου Πρέβεζας και το 1ο Γυµνάσιο Κέρκυρας. τόµ. Ζ', σ. 5140, 5142, 5148, 5157,
5163, 5167, 5185, 5199.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Δράµας, µέλη του Συλλόγου
Συνταξιούχων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης,
µέλη της "Εταιρείας "Κυθηραϊκών Μελετών", µεµονωµένοι
επισκέπτες και φοιτητές από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. τόµ. Ζ', σ. 5242, 5251, 5262, 5339, 5348, 5361.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το 11ο Δηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το 9ο Γυµνάσιο Αιγάλεω, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου και
το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου. τόµ. Η', σ. 5452, 5456, 5457,
5463, 5473, 5478, 5486.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης, το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Αρσάκειο Ψυχικού, το Δηµοτικό Σχολείο Κάτω
Καστριτσίου Αχαΐας, τα ιδιωτικά "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ" και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ναυπλίου.
τόµ. Η', σ. 5591, 5600, 5605, 5608, 5615, 5620, 5627.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Λεόντειο Πατησίων, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο
Πειραιά, το 3ο Γυµνάσιο Ζωγράφου, το Γυµνάσιο Αντίκυρας Βοιωτίας, το Γενικό Λύκειο Αταλάντης Φθιώτιδας και
το Γενικό Λύκειο Στυλίδας Φθιώτιδας. τόµ. Η', σ. 5655,
5658, 5661, 5667, 5684, 5714, 5722, 5730.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου και υπάλληλοι της
Κυβέρνησης της Λαϊκής Δηµοκρατίας του Κογκό. τόµ. Η',
σ. 5743, 5745, 5748.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Ιδιωτικό Δηµοτικό Σχολείο "ΣΤΑΥΡΑΚΗ" Γλυφάδας, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "Γ. ΜΑΛΛΙΑΡΑ", το Γυµνάσιο Μολάων Λακωνίας, το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το 1ο
Γυµνάσιο Καλαµάτας και ο Πρέσβης της Ινδίας στην Αθήνα
κ. Τσεουάνκ Τόπντεν, συνοδευόµενος από µέλη αντιπρο-
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σωπείας του Κοινοβουλίου του κρατιδίου του Ουτάρ Πραντές της Ινδίας. τόµ. Η', σ. 5773, 5775, 5779, 5781, 5788,
5791, 5800.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Καβάλας. τόµ. Η', σ. 5805.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 28ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών και το Γενικό Λύκειο Λιµένα Θάσου. τόµ. Η', σ. 5822, 5825.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Λουτρακίου, το 2ο Γενικό Λύκειο
Σπάρτης και το Γυµνάσιο Άστρους Αρκαδίας. τόµ. Η', σ.
5831, 5911, 5933.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας Αττικής,
το 2ο Γυµνάσιο Παλλήνης, το 8ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης,
το 1ο Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου Λασιθίου, το Γυµνάσιο Ξηροκαµπίου Λακωνίας, το Γυµνάσιο Παραλίας Τυρού Αρκαδίας, το 10ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων και το 2ο Γενικό Λύκειο
Αγίου Νικολάου Λασιθίου. τόµ. Θ', σ. 6174, 6179, 6191,
6193, 6207, 6223, 6230, 6237.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 41ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο
Αρσακείου Ψυχικού και τα Γυµνάσια Καρυάς και Βασιλικής
Λευκάδας. τόµ. Θ', σ. 6261, 6267, 6268.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Θ', σ. 6344.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Νέου Φαλήρου, το Δηµοτικό Σχολείο Καµαρίου Κορινθίας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου, το 57ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου, το 1ο Γυµνάσιο Παιανίας, το 3ο Γυµνάσιο Καλαµάτας, το 5ο Γυµνάσιο Καρδίτσας και το Γυµνάσιο Καστριτσίου Αχαΐας. τόµ. Θ', σ. 6384, 6387, 6390,
6391, 6403, 6407, 6414, 6443, 6447.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν έξι
στελέχη υπηρεσιών ασφαλείας από τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ και σαράντα τέσσερα µέλη από την οµάδα πιστών του Ιερού Ναού
Κοιµήσεως της Θεοτόκου Νέας Φώκαιας Χαϊδαρίου. τόµ.
Θ', σ. 6481, 6643.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Πρέβεζας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Ταύρου, το 2ο Γυµνάσιο Μοσχάτου, το Γενικό Λύκειο Μουζακίου Καρδίτσας και το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών.
τόµ. Θ', σ. 6674, 6692, 6696, 6700.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Αρχαγγέλου Ρόδου, το 14ο Δηµοτικό
Σχολείο Ρεθύµνου, το ΙΕΚ Κηφισίας και το 2ο Γυµνάσιο
Συκεών Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 6705, 6708, 6724.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και το 3ο Δηµοτικό
Σχολείο Κω. τόµ. Ι', σ. 6749, 6761.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων, το 6ο Γυµνάσιο
Πετρούπολης, το 40ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 6ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο
Αναβρύτων, ο Πρόεδρος των Ελλήνων οµογενών στο Μόντρεαλ, µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων, το
4ο Γυµνάσιο Πάτρας, το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το 2ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. τόµ. Ι', σ. 6808,
6810, 6813, 6827, 6830, 6842, 6845, 6854, 6860, 6868.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Λίνδου Ρόδου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Βύρωνα, το

9ο Δηµοτικό Σχολείο Αλίµου, το Μουσικό Σχολείο Άµφισσας, το 1ο Γενικό Λύκειο Θήβας, το Ισραηλινό Σχολείο, το
2ο Λύκειο Άρτας, το Γενικό Λύκειο Ανέζας Άρτας, το 1ο
Γυµνάσιο Γαρδικίου Θεσπρωτίας και το 3ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων. τόµ. Ι', σ. 6886, 6889, 6891, 6914, 6976, 6981,
6984, 6991, 6997, 7006.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Άρτας, το 1ο Γενικό Λύκειο
Σαλαµίνας, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Αναργύρων, το Γυµνάσιο Αµφιπαγιτών Κέρκυρας και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
Γλυφάδας. τόµ. Ι', σ. 7051, 7057, 7061, 7064.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 11ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. Ι', σ.
7077.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Εµπειρίκειο Γυµνάσιο Άνδρου και το 1ο Γυµνάσιο Βόλου. τόµ. Ι', σ. 7106, 7111.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Κορωπίου, το 3ο Γυµνάσιο Νίκαιας, το Δηµοτικό Σχολείο Διαπολοτισµικής Εκπαίδευσης, το
6ο Δηµοτικό Σχολείο Καλαβρύτων και το Δηµοτικό Σχολείο
Ξηροκαµπίου Λακωνίας. τόµ. Ι', σ. 7173, 7176, 7178,
7186, 7195, 7200.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 56ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, τη Σχολή Χατζήβεη
και το 5ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής. τόµ. Ι', σ. 7211,
7217, 7219, 7225.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 68ο Γυµνάσιο Αθηνών, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Ιλίου και το Γυµνάσιο Μαχαιράδου Ζακύνθου. τόµ. Ι', σ.
7289, 7292, 7299.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και το Γυµνάσιο Καλυθιών Ρόδου. τόµ. ΙΑ', σ. 7327, 7338.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 76ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 138ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου και το Γυµνάσιο Παλαιού Ψυχικού. τόµ. ΙΑ', σ. 7374,
7378, 7394.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το 3ο Γυµνάσιο Υµηττού, το 27ο Δηµοτικό Σχολείο του Πειραιά και το
6ο Γυµνάσιο Γαλατσίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7607, 7634, 7639,
7655.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου, το Γυµνάσιο και Λύκειο Μεγανησίου Λευκάδας, το 7ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλκίδας, τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων",
το 3ο Γυµνάσιο Αµαλιάδας και το Γενικό Λύκειο Σπερχειάδας Φθιώτιδας. τόµ. ΙΑ', σ. 7690, 7694, 7698, 7708, 7713,
7716.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Ηγουµενίτσας, φοιτητές και
φοιτήτριες της Νοµικής Σχολής Αθηνών και το 1ο Γενικό
Λύκειο Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΑ', σ. 7723, 7726, 7733,
7741.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης, το Δηµοτικό Σχολείο Αυλώνας, το Γενικό Λύκειο Ελληνικού, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Καλυβίων και το 8ο Γυµνάσιο Νέας
Σµύρνης. τόµ. ΙΑ', σ. 7779, 7780, 7801, 7803, 7812.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Γυµνάσιο Νίκαιας, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο
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Νέας Σµύρνης, το 3ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου, το
Ελληνικό Σχολείο Στοκχόλµης, τα εκπαιδευτήρια "Ο ΠΛΑΤΩΝ", Φοιτητές από το Penn State University της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, µαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων Καρδίτσας και το Δηµοτικό Σχολείο Καρδάµαινας Κω. τόµ. ΙΑ',
σ. 7817, 7823, 7826, 7832, 7892, 7897, 7902, 7915.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Σµύρνης και το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Καρδίτσας. τόµ. ΙΑ', σ. 7939, 7940, 7947, 7960.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών, το Γενικό Λύκειο
Κολυµβαρίου Χανίων και το Γυµνάσιο Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. τόµ. ΙΑ', σ. 7965, 7973, 8000.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 33ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Κορυδαλλού, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Αττικής, το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης, το 13ο
Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Γυµνάσιο Ύδρας, φοιτητές
από το MBA Loyla University Chicago και µαθητές από το
Γενικό Λύκειο Αίγινας. τόµ. ΙΒ', σ. 8034, 8040, 8042,
8048, 8053, 8061, 8067, 8074.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 35ο Δηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το 1ο ΕΠΑΛ Καµατερού, το 2ο Γυµνάσιο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, το Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών, το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Αµπελώνα Λάρισας, το 7ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων, το 5ο Γυµνάσιο Σερρών,το Γυµνάσιο Αγιάς Λάρισας και το Γυµνάσιο Μεσοποταµίας Καστοριάς. τόµ. ΙΒ', σ.
8100, 8107, 8117, 8135, 8138, 8148, 8154, 8163, 8169,
8178, 8182, 8190.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Σερρών, το Γυµνάσιο Ιθάκης, ανθυπασπιστές-σπουδαστές του Κέντρου Εκπαίδευσης "Παλάσκα" του Πολεµικού Ναυτικού και µαθητές από τα Εκπαιδευτήρια Πασχάλη, το Γενικό Λύκειο Ιτέας Φωκίδας και το
6ο Γυµνάσιο Καρδίτσας. τόµ. ΙΒ', σ. 8219, 8221, 8223,
8231, 8235, 8238, 8248, 8252.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4 Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, το 6ο
Γυµνάσιο Ξάνθης και το 1ο Γυµνάσιο Αργοστολίου. τόµ.
ΙΒ', σ. 8265, 8271, 8279.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Κοζάνης, το 2ο Γυµνάσιο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης και το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη
Κέρκυρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8292, 8321, 8421, 8427.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 8ο Γυµνάσιο Αµαρουσίου, το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης, το Γυµνάσιο "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ" Μεσσηνίας, το Γυµνάσιο Αιανής Κοζάνης, το Γυµνάσιο Ξηρολίµνης Κοζάνης, το
4ο Γυµνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης και το Δηµοτικό
Σχολείο Εµπορείου Θήρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8465, 8486, 8501,
8506, 8515, 8518.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας Ηµαθίας, είκοσι
τρεις Γερµανοί δικηγόροι, µαθητές από το Γενικό Λύκειο
Ιαλυσού Ρόδου, το Γενικό Λύκειο Βάµου Χανίων,το Γυµνάσιο Αλικιανού Χανίων, το 2ο Γενικό Λύκειο Νάουσας, το 4ο
Γυµνάσιο Πολίχνης Θεσσαλονίκης, το Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου Ρόδου, το 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης και το 2ο
Γυµνάσιο Περαίας Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΒ', σ. 8525, 8528,
8530, 8537, 8551, 8556, 8565, 8573, 8586, 8631.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-

τές από το Γυµνάσιο Σκύδρας Πέλλας, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού και το Γυµνάσιο Μεσοβουνίων και Σάµης
Κεφαλλονιάς. τόµ. ΙΒ', σ. 8671, 8674, 8676.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές της Νοµικής Σχολής Αθηνών. τόµ. ΙΒ', σ. 8683.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Λέρου και το 2ο Γυµνάσιο Κοζάνης. τόµ. ΙΓ', σ. 8706, 8776, 8779.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης, το 55ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το Γυµνάσιο Σκάλας Λακωνίας και
το Γυµνάσιο Αρµενίου Λάρισας. τόµ. ΙΓ', σ. 8808, 8810,
9052, 9060.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κ. Λίµπερµαν, συνοδευόµενος
από πενταµελή αντιπροσωπεία, µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Καρδίτσας, το Γυµνάσιο Καµπάνη Κιλκίς, και σπουδαστές από τα ΙΕΚ Κορυδαλλού (Τµήµα Υπηρεσιών Ασφαλείας). τόµ. ΙΓ', σ. 9076, 9079, 9083, 9095, 9101, 9154.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Άργους Ορεστικού Καστοριάς, το
5ο Γυµνάσιο Μυτιλίνης και το Γυµνάσιο και ΕΠΑΛ Καντάνου Χανίων. τόµ. ΙΓ', σ. 9175, 9181.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο Αµαρουσίου, το Γ' Τοσίτσειο Δηµοτικό Σχολείο Εκάλης, το 16ο Δηµοτικό Σχολείο
Αµαρουσίου, το Γυµνάσιο "Saint Catherine’s British
Embassy School" και το 1ο Γυµνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου Χανίων. τόµ. ΙΓ', σ. 9238, 9243, 9246, 9254.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κω και 16ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού. τόµ. ΙΓ', σ. 9283, 9291.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Δοµένικου Λαρίσης και το Γυµνάσιο
Κυθήρων. τόµ. ΙΓ', σ. 9311, 9320.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές απο το Δηµοτικό Σχολείο Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης,
µεµονωµένοι επισκέπτες, µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βαµβακοφύτου Σερρών, το Δηµοτικό Σχολείο Νέας
Ζίχνης Παγγαίου Σερρών, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο Αξιού Θεσσαλονίκης, το Δηµοτικό Σχολείο Ζηπαρίου
της Κω και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Άργους Ορεστικού.
τόµ. ΙΔ', σ. 9322, 9334, 9343, 9349, 9357, 9367, 9396.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Κοµοτηνής. τόµ. ΙΔ', σ. 9550,
9555.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Ευπάλιου Φωκίδας, το 11ο Δηµοτικό
Σχολείο Αλεξανδρούπολης και το 1ο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Αιγαίου. τόµ. ΙΔ', σ. 9617,
9619, 9628.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 36ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Νέας Αρτάκης Ευβοίας, το Δηµοτικό Σχολείο "Εκπαιδευτήρια Μάνεση", το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αµυνταίου
Φλώρινας, το 6ο και 20ο Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, το
Γυµνάσιο Γαλάτσης Χαλκιδικής και σπουδαστές από το
College Year in Athens. τόµ. ΙΔ', σ. 9667, 9672, 9686,
9693, 9932, 9940.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθη-
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τές από το 3ο Γυµνάσιο Έδεσσας, το 149ο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κρεµαστής Ρόδου,
το 18ο Γυµνάσιο Αθήνας και το Μουσικό Σχολείο Πτολεµαΐδας. τόµ. ΙΕ', σ. 9953, 9961, 9963, 9970, 9991, 10000.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Γυµνάσιο Χανίων Κρήτης, το Λύκειο Καπανδριτίου Αττικής, το Γυµνάσιο Παξών και από το Μειονοτικό
Λύκειο Κοµοτηνής. τόµ. ΙΕ', σ. 10031, 10039, 10045,
10047.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές της Νοµικής Σχολής Αθηνών, µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας, το Γυµνάσιο Γλαύκης Ξάνθης,
το Γυµνάσιο Εχινού Ξάνθης, το 1ο ΕΠΑΛ Γλαύκης Ξάνθης,
το Γυµνάσιο Γεννησέας Ξάνθης και το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Ιαλυσού Ρόδου. τόµ. ΙΕ', σ. 10061, 10065, 10074,
10091.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γυµνάσιο Νιγρίτας Σερρών, το Γενικό Λύκειο Λιµεναρίων Θάσου και το Γυµνάσιο Γαλατινής Κοζάνης. τόµ.
ΙΕ', σ. 10126, 10169, 10173.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο Κολυµπαρίου Χανίων, αξιωµατικοί της Ερευνητικής Οµάδας
της Καναδέζικης Αστυνοµίας, µαθητές από το Γυµνάσιο
Λευκίµµης Κέρκυρας και το 45ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας. τόµ. ΙΕ', σ. 10199, 10202, 10409, 10425, 10429,
10444.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 4ο Γυµνάσιο Ζωγράφου, το 1ο Γυµνάσιο Σητείας Λασιθίου, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης, το Δηµοτικό Σχολείο Μεταξάδων Έβρου, το 18ο Γυµνάσιο Αθήνας,
το 2ο Γυµνάσιο Σητείας Λασιθίου, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Καλαµαρίτσας Θεσσαλονίκης, το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο "ΚΑΛΑΜΑΡΙ" Θεσσαλονίκης, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Ρόδου, το Γυµνάσιο Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου και το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Μυκόνου. τόµ. ΙΕ', σ. 10474, 10476,
10482, 10486, 10502, 10541, 10561, 10567, 10576,
10582, 10599.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών Χανίων,
το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Πολύγυρου Χαλκιδικής, το 1ο Γυµνάσιο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, το Γυµνάσιο του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης και φοιτητές από το
Πανεπιστήµιο Λέιντεν της Ολλανδίας. τόµ. ΙΕ', σ. 10632,
10639, 10642, 10658, 10667.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Φλώρινας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Ληξουρίου Κεφαλλονιάς και το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671, 10675,
10681, 10688.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Γυµνάσιο Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης και
το Γυµνάσιο Κολυµβαρίου Χανίων. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10733,
10743, 10748.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το 3ο Γυµνάσιο Μεγάρων, το 19ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, το 25ο Δηµοτικό Σχολείο Πατρών και το 4ο Γυµνάσιο Αγρινίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10772, 10775, 10777, 10782, 10789.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κισσάµου Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο Σισών Ρεθύµνου, το Σχολικό Κέντρο Καµποχώρων Χίου, το 7ο Γυµνάσιο Ξάνθης, το 1ο και το 10ο

Δηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας Ευβοίας, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης και το 7ο
Δηµοτικό Σχολείο Εδέσσης. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11079, 11174,
11182, 11197, 11198, 11207, 11211.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Δράµας. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11241.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικών Θεσσαλονίκης και
το 46ο Δηµοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης. τόµ. ΙΣΤ', σ.
11313, 11323.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Δηµοτικό Σχολείο Ιτέας, Μαραθέας και Φύλλου
Καρδίτσας, το 42ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το Λαµπράκειο Γυµνάσιο Βάµµου Χανίων και το Γυµνάσιο Νέας Κυδωνίας Χανίων. τόµ. ΙΖ', σ. 11681, 11683, 11701, 11708,
11712.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το 38ο Δηµοτικό Σχολείο Περιστερίου, το γαλλικό σχολείο Lycee de
Mirail του Μπορντό, το Δηµοτικό Σχολείο Παραλίας Αυλίδας, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Αν. Μπράσερ, στο πλαίσιο της
επίσηµης επίσκεψής της στην Ελλάδα, µαθητές από το 2ο
Δηµοτικό Σχολείο Κατερίνης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Περάµατος Ρεθύµνου, το Δηµοτικό Σχολείο Μουσούρων Σκινέ-Φουρνέ Χανίων, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Κισσάµου Χανίων, το 15ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου Θεσσαλονίκης,
µέλη του Συλλόγου "Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης
Κωφών και Βαρηκόων Ελλάδος", τα οποία συνοδεύονται από την πρώην Βουλευτή κ. Αράπογλου, το 5ο Δηµοτικό
Σχολείο Άρτας και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης. τόµ.
ΙΖ', σ. 11721, 11723, 11737, 11739, 11743, 11745,
11757, 11765, 11768, 11777, 11780, 11784, 11790.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 23ο και 13ο Δηµοτικό Σχολείο Ευόσµου Θεσσαλονίκης, το 16ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης, το Σχολικό
Κέντρο Καρδαµύλων Χίου, το 8ο και 6ο Δηµοτικό Σχολείο
Τρίπολης, το Βούρειο Δηµοτικό Σχολείο Λιβαδίων Χίου, το
2ο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο
Δεµενικών Αχαΐας, το Δηµοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων "Ο Απόστολος Παύλος" Θεσσαλονίκης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Πύργου, το Δηµοτικό Σχολείο Στερνών Χανίων
και το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Ορεστιάδος "Ευγενίδειο". τόµ.
ΙΖ', σ. 11846, 11847, 11855, 11860, 11868, 11877,
11883, 11890, 11915.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Αθήνας, το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Χαλανδρίου, το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το
Δηµοτικό Σχολείο Ελάτειας Φθιώτιδας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Αταλάντης Φθιώτιδας, το Δηµοτικό Σχολείο Πλατάνου Χανίων, το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου, το
2ο Δηµοτικό Σχολείο Ιστιαίας Ευβοίας και το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Καρπενησίου. τόµ. ΙΖ', σ. 11991, 11994, 12001,
12008, 12013, 12020, 12026.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, το 7ο
Δηµοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο
Δάφνης, το 9ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων, το Δηµοτικό Σχολείο Νεροκούρου
Χανίων, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Σοφάδων Καρδίτσας, το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Μουρνιών Χανίων, φοιτητές από το
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Πανεπιστήµιο Pittsburgh Αµερικής και µαθητές από το 13ο
Δηµοτικό Σχολείο Κοζάνης. τόµ. ΙΖ', σ. 12037, 12042,
12049, 12063, 12068, 12072, 12076, 12081.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης και το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. τόµ. ΙΖ', σ.
12091, 12099.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές µέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 7ου Δηµοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. τόµ. ΙΗ', σ. 66.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές, µέλη της Οµάδας Φοιτητών του Διεθνούς Κέντρου Μεσογειακών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και σπουδαστές και
συνοδοί-εκπαιδευτές από τη Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικών της Πολεµικής Αεροπορίας. τόµ. ΙΗ', σ. 297, 305.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τον Πρότυπο Παιδικό Σταθµό-Νηπιαγωγείο Καλλιθέας "Μάρη Ρεντζέπη". τόµ. ΙΗ', σ. 411.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το Ράλλειο Γυµνάσιο Θηλέων Πειραιά, τα θερινά σχολεία του Ιδρύµατος
Ωνάση και µέλη του παιδικού τµήµατος της Χορωδίας της
Κέρκυρας. τόµ. ΙΗ', σ. 704, 708, 732.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτήτριες, µέλη της οµάδας Ελληνοαµερικανών φοιτητών ΑΧΕΠΑ. τόµ. ΙΘ', σ. 844.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Γενική
Γραµµατέας του Κοινοβουλίου της Σερβίας κ. Jana
Ljubicic, συνοδευόµενη από πενταµελή αντιπροσωπεία η οποία επισκέπτεται τη Βουλή στο πλαίσιο ενηµερωτικών συναντήσεων για την ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Σερβίας.
τόµ. ΙΘ', σ. 1047.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 14ο Γυµνάσιο Πειραιά, το 2ο Γυµνάσιο Καλλίπολης Πειραιά και κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Δυτικής Αυστραλίας και Βικτώριας. τόµ. ΙΘ', σ. 1123.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν ένοικοι του Οικοτροφείου "ΑΘΛΑΙΑ". τόµ. ΙΘ', σ. 1197.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µέλη
Ουγγρικής αντιπροσωπείας ταχυδροµικών. τόµ. ΚΑ', σ.
2826.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Πεύκης, το 21ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας και το Πειραµατικό Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Πάτρας. τόµ. ΚΒ', σ. 3816, 3817, 3819, 3855.
Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 7ο Δηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας, το 2ο Δηµοτικό
Σχολείο Δάφνης και το 6ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου. τόµ. ΚΒ',
σ. 3933, 3939, 3941, 3943, 3952.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΙ
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κωνσταντόπουλου, Κ. Αρβανιτόπουλου, Ε. Ράπτη, Α. Δερµεντζόπουλου, Μ. Βορίδη, Π. Μηταράκη, Ο. Κεφαλογιάννη,
Π. Τατσόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Π. Ρήγα, Ε. Βενιζέλου
και Ι. Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής. τόµ. Α', σ. 6-18.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη, Π. Τατσόπουλου και Π. Ρήγα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις άρσεις της

ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου και Μ. Κασσή. τόµ. Α', σ.
25-28.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Ψυχάρη, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Παπακώστα, Ο. Βαλαβάνη, Γ. Βαρεµένου, Μ. Βορίδη, Α. Δερµεντζόπουλου, Γ. Ορφανού, Π.
Ρήγα, Φ. Σαχινίδη, Δ. Τσουµάνη, Χ. Δήµα, Ι. Κεφαλογιάννη. Ε. Μπασιάκου, Δ. Χριστογιάννη, Γ. Κουτσούκου, Α. Δαβάκη, Θ. Δρίτσα και Β. Κατριβάνου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου
(δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ.
Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ.
375-394.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μιχελάκη, Δ. Αβραµόπουλου, Π. Κουρουµπλή, Κ. Γεροντόπουλου,
Ε. Ράπτη, Ν. Κακλαµάνη, Γ. Κουτσούκου και Α. Κοντού,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 830-839.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Π. Δήµα, Τ. Κουίκ, Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Μηταράκη, Σ. Γεωργιάδη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Κ. Παπακώστα,
Γ. Βαρεµένου, Κ. Γεροντόπουλου, Ε. Μαριά, Θ. Καράογλου, Π. Ρήγα, Ν. Σηφουνάκη, Κ. Αρβανιτόπουλου, Ι.
Τζαµτζή, Θ. Τζάκρη, Ε. Στυλιανίδη, Α. Τσίπρα, Ε. Δούρου,
Γ. Σταθάκη, Ε. Γλέζου, Ν. Κακλαµάνη, Ε. Ράπτη, Α. Κοντού
και Λ. Γρηγοράκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β', σ. 1478-1504.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αβραµόπουλου, Θ. Μπακογιάννη, Π. Δήµα, Τ. Κουίκ, Φ. Πιπιλή,
Π. Μηταράκη, Σ. Γεωργιάδη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Κ. Παπακώστα, Δ. Παπαδηµούλη, Γ. Βαρεµένου, Ε. Μαριά, Θ.
Καράογλου, Π. Ρήγα, Ν. Σηφουνάκη, Ι. Τζαµτζή, Θ. Τζάκρη, Ε. Στυλιανίδη, Ε. Ράπτη, Α. Κοντού, Μ. Χαρακόπουλου, Α. Τσίπρα, Ε. Γλέζου, Γ. Σταθάκη, Ε. Δούρου, Δ. Χαραλαµπίδου, Δ. Κοδέλα και Α. Ξανθού, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις
άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και
Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1545-1573.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Δήµα,
Κ. Γεροντόπουλου, Χ. Κέλλα, Χ. Σταϊκούρα, Ν. Κακλαµάνη
και Ε. Γλέζου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ', σ. 21892196.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Παναγιωτόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Βενιζέλου, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Ασηµακοπούλου, Κ. Τσιάρα,
Ν. Σηφουνάκη, Ζ. Μακρή, Ι. Κεφαλογιάννη, Κ. Τριαντάφυλλου, Ε. Τσακαλώτου, Ι. Λαµπρόπουλου, Θ. Καράογλου
και Ν. Τσούκαλη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
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942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.211) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2779, 2780, 2782, 2783, 2785, 2786,
2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2803, 2804,
2805.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Δ. Παπαδηµούλη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Ασηµακοπούλου, Κ. Τσιάρα, Ν. Σηφουνάκη, Ζ. Μακρή, Ι. Κεφαλογιάννη Κ. Τριαντάφυλλου, Ε. Τσακαλώτου και Ι. Λαµπρόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της άρσης ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ.
Δ', σ. 2779, 2781, 2784, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795,
2797, 2799, 2801, 2802.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ν. Φούντα και Α. Σπηλιωτόπουλου, σχετικά µε τη
συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού
προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ.
Ε', σ. 3731-3735.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Δ. Αβραµόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Δραγασάκη, Ι.Μανιάτη, Κ. Τζαβάρα Κ. Γεροντόπουλου, Μ. Μπόλαρη, Ι. Γαϊτάνη, Χ. Μαντά, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου, Α. Σπηλιωτόπουλου και Π. Κουκουλόπουλου, Κ.
Τριαντάφυλλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των συµφωνιών
τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων
οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ.
4034-4042, 4051-4058.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Δ. Αβραµόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Δραγασάκη, Ι. Μανιάτη Κ. Τζαβάρα, Κ. Γεροντόπουλου, Κ. Τριαντάφυλλου, Μ. Μπόλαρη, Ι. Γαϊτάνη, Χ. Μαντά, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου και Α. Σπηλιωτόπουλου, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π.
Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ.
4034, 4043-4050, 4051, 4059-4064.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Τσουκαλά, Α. Παπακώστα, Δ. Κυριαζίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Αβραµίδη, Σ. Αναστασιάδη, Μ. Παπαδόπουλου, Χ. Δήµα, Ε.
Δούρου, Γ. Σταθάκη, Ν. Καραθανασόπουλου και Χ. Κατσώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του,
για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα
γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και

την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ', σ. 4947-4961.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αθανασίου, Π. Καµµένου, Δ. Τσουκαλά, Μ. Σαλµά, Κ. Τσιάρα και
Ν. Νικολόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες
διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5262-5269.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Π. Καµµένου, Μ. Σαλµά, Χ. Αθανασίου, Κ. Τσιάρα, Δ. Τσουκαλά
και Ν. Νικολόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ.
Ζ', σ. 5377-5384.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Λαζαρίδη, Ι. Μιχελάκη, Κ. Χατζηδάκη, Α. Παπακώστα, Α. Σαµαρά, Ε. Μαριά, Θ. Καράογλου Ι. Μιχελογιαννάκη και Χ. Γιαταγάνα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 22, 23, 24, 25 και 26 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Η', σ. 5673-5683.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Σ. Γεωργιάδη, Ε. Μεϊµαράκη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι.
Μανιάτη, Κ. Γεροντόπουλου, Α. Δερµεντζόπουλου, Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), Μ. Παπαδόπουλου, Ι. Βρούτση, Φ. Σαχινίδη, Κ. Αρβανιτόπουλου, Ι. Τραγάκη, Κ. Μπάρκα, Χ. Καφαντάρη, Δ. Γάκη και Χ. Γιαταγάνα, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη
και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η', σ. 5914-5932.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ι. Μιχελάκη, Φ. Πιπιλή, Γ. Καννέλη, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Δραγασάκη, Ε. Δούρου, Κ. Τζαβάρα, Ε. Μαριά, Ε.
Ράπτη, Σ. Ταλιαδούρου, Α. Γκερέκου, Μ. Γιαννακάκη, Κ.
Τριαντάφυλλου, Ε. Κεφαλογιάννη και Κ. Μπάρκα, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6414-6431.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Ανδριανού, Χ. Καραγιαννίδη,
Κ. Γεροντόπουλου, Α. Δερµεντζόπουλου, Γ. Καλαντζή, Ν.
Δένδια, Ι. Βρούτση και Ν. Σηφουνάκη, Α. Σπηλιωτόπουλου, Μ. Χρυσοχοϊδη, Ι. Δηµαρά, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου, Π. Βογιατζή, Κ. Γιοβανόπουλου και Α. Γκερέκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6914-6924,
6935-6942, 6950-6951.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Μ. Βαρβιτσιώτη, Ι. Ανδριανού, Χ. Καραγιαννίδη,
Κ. Γεροντόπουλου, Α. Δερµεντζόπουλου, Γ. Καλαντζή, Ν.
Δένδια, Ι. Βρούτση και Ν. Σηφουνάκη, Μ. Χρυσοχοϊδη, Ι.
Δηµαρά, Κ. Γιοβανόπουλου, Α. Γκερέκου, Α. Σπηλιωτόπου-
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λου, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου και Π. Βογιατζή,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6914, 6925-6935,
6942-6949.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Π. Μηταράκη, Ε. Βενιζέλου, Γ. Καλαντζή, Ν. Σηφουνάκη, Α. Τσίπρα, Ι. Αµανατίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Ι.
Δραγασάκη, Ε. Ουζουνίδου, Η. Διώτη, Α. Θεοπεφτάτου και
Μ. Χρυσοχοϊδη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 71247138.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Χατζηδάκη, Π. Μηταράκη, Μ. Χρυσοχοϊδη, Σ. Κοντονή, Ε. Στυλιανίδη, Χ. Σταϊκούρα, Α. Ξανθού, Κ. Ζαχαριά, Χ. Μαντά
και Ν. Μιχαλάκη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου (δύο
δικογραφίες). τόµ. ΙΑ', σ. 7382-7393.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Τ. Κουίκ, Ο. Κεφαλογιάννη, Φ. Πιπιλή, Α. Ψυχάρη, Σ. Γεωργιάδη, Ε. Μεϊµαράκη, Ι. Δραγασάκη, Μ. Χρυσοχοϊδη, Γ. Βαρεµένου, Μ. Βορίδη, Σ. Κεδίκογλου (ΠΑΣΟΚ),
Ε. Ράπτη, Θ. Καράογλου, Κ. Τσιάρα, Μ. Παπαδόπουλου, Ι.
Πλακιωτάκη, Ζ. Μακρή, Α. Τσίπρα, Μ. Χρυσοβελώνη, Π.
Ρήγα, Α. Γκερέκου, Κ. Σκανδαλίδη, Δ. Χαραλαµπίδου, Β.
Χατζηλάµπρου, Ε. Ουζουνίδου, Δ. Στρατούλη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Ν. Μιχαλάκη, Β. Κυριακάκη, Π. Κουρουµπλή, Α.
Κουράκη, Α. Καλογερή, Χ. Ζεϊµπέκ, Π. Δριτσέλη, Η. Διώτη,
Κ. Δερµιτζάκη, Α. Γερµανίδη, Θ. Κωνσταντινίδη, Ε. Γερασιµίδου, Ν. Μωραϊτη, Δ. Μανωλάκου, Γ. Λαµπρούλη και Ι.
Μανιάτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8586-8630.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Β. Υψηλάντη, Ρ. Μακρή, Π. Ρήγα, Α. Σταµπουλή και Κ. Βιρβιδάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ. ΙΓ', σ. 8826-8831.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Χ. Λαζαρίδη, Κ. Χατζηδάκη, Ι. Μανιάτη, Β. Υψηλάντη, Α. Δερµεντζόπουλου, Σ. Κεδίκογλου (ΝΔ), Δ. Αυγερινοπούλου, Ρ.
Μακρή, Ι. Βρούτση, Π. Ρήγα, Ζ. Μακρή, Α. Σαµαρά, Δ.
Σαλτούρου, Γ. Κωνσταντόπουλου, Α. Σταµπουλή, Κ. Βιρβιδάκη, Θ. Δρίτσα, Δ. Γάκη, Ι. Σταθά, Γ. Σταθάκη, Α. Ξανθού, Ο. Γεροβασίλη, Κ. Ιγγλέζη, Η. Διώτη, Ι. Δραγασάκη, Γ.
Ντόλιου και Γ. Κουτσούκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9113-9141.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γεροντόπουλου, Μ. Παπαδόπουλου, Α. Ψυχάρη και Α. Γκερέκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαί-

σιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ', σ. 9441-9446.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μανιάτη, Κ. Γεροντόπουλου, Μ. Παπαδόπουλου, Ι. Κεφαλογιάννη, Γ. Σταθάκη, Δ. Παπαδηµούλη, Α. Ξανθού, Ν. Συρµαλένιου, Μ. Κριτσωτάκη, Μ. Χρυσοβελώνη, Ν. Σταυρογιάννη,
Α. Ψυχάρη, Α. Γκερέκου, Σ. Καλαφάτη και Μ. Βαρβιτσιώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 9580-9596.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ο. Κεφαλογιάννη, Ι. Μανιάτη, Β. Κεγκέρογλου, Μ. Παπαδόπουλου
και Χ. Σταϊκούρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια,
Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ', σ. 9685-9691.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Φ. Πιπιλή, Π. Μηταράκη, Π. Παναγιωτόπουλου, Α. Παπακώστα-Σιδηροπούλου, Ι. Δραγασάκη, Ο. Βαλαβάνη, Μ. Βορίδη, Π.
Χριστοφιλοπούλου, Χ. Καραγιαννίδη, Κ. Γεροντόπουλου,
Γ. Αβραµίδη, Σ. Ταλιαδούρου, Ζ. Μακρή, Κ. Τριαντάφυλλου, Α. Γκερέκου, Δ. Κρεµαστινού, Π. Βογιατζή, Ε. Κεφαλογιάννη, Ε. Ράπτη, Κ. Κατσαφάδου, Δ. Σαµπαζιώτη, Α.
Ψυχάρη, Μ. Χρυσοβελώνη, Π. Δριτσέλη, Η. Διώτη, Ε. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, Σ. Σακοράφα, Ε. Τσακαλώτου, Α.
Κουράκη, Δ. Γελαλή, Χ. Μαντά, Χ. Ζεϊµπέκ, Α. Καρά Γιουσούφ, Σ. Ξουλίδου, Τ. Κουίκ, Β. Καπερνάρου, Ι. Μιχελογιαννάκη και Α. Τσίπρα, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην
ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10502-10540.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μιχελάκη, Ο. Βουδούρη, Μ. Χρυσοβελώνη, Α. Γκερέκου, Ι. Ιωαννίδη και Θ. Μπακογιάννη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους
στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 141, 168,
172, 179 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1412
και ειδικό 230 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ', σ. 10804-10805, 10807-10812.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ι. Μιχελάκη,
σχετικά µε τη συµµετοχή του στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α.
Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου, Α. Ματθαιόπουλου και Κ.
Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10806.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Αβραµόπουλου, Α. Ψυχάρη, Α. Δερµεντζόπουλου, Ζ. Μακρή, Μ.
Χρυσοχοϊδη, Α. Γκερέκου, Σ. Κεδίκογλου (ΠΑΣΟΚ), Ο.
Βουδούρη, Ν. Νικολόπουλου, Τ. Κουίκ, Μ. Χρυσοβελώνη,
Μ. Μπόλαρη και Β. Καπερνάρου, σχετικά µε τη συµµετοχή
τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 14,
38 και 39 και επί των τροπολογιών 1918/38, 1424/41,
1433/45 και 1441/52 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ', σ. 11323-11337.
Ανακοινώνονται επιστολές των βουλευτών κ.κ. Ν. Μητα-
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ράκη, Α. Ψυχάρη, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Α. Δερµεντζόπουλου και Ζ. Μακρή, σχετικά µε την συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και
Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ', σ. 11440 -11445.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Μεϊµαράκη, Ε. Χριστοφιλοπούλου, Κ. Γεροντόπουλου, Ε. Αγαθοπούλου, Ζ. Μακρή, Κ. Αρβανιτόπουλου, Ι. Κεφαλογιάννη, Κ. Τριαντάφυλλου, Κ. Κόλλια, Ο.
Βουδούρη, Ν. Νικολόπουλου, Α. Κοντού, Δ. Σαµπαζιώτη,
Ν. Μωραϊτη, Θ. Κωνσταντινίδη, Γ. Λαµπρούλη και Α. Γκερέκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ', σ. 11895-11914.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Φ. Πιπιλή, Ο. Βαλαβάνη, Ι. Μανιάτη, Ν. Δένδια,
Μ. Παπαδόπουλου και Λ. Γρηγοράκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και
Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ. 12123-12131.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Ε. Στυλιανίδη, Σ. Ταλιαδούρου, Κ. Τζαβάρα και
Π. Τατσόπουλου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ', σ.
3868-3874.
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους επιστρατευµένους στην "ΣΤΑΣΥ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 6337.
Αναφορά στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ', σ. 792, 793, 795, 796, 799, 803, 824, 833.
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άρση της
πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ).
(Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΑ', σ. 7945-7960.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10368/6998 από
30 Οκτωβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής
κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συστάθηκαν και συγκροτήθηκαν
για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι προβλεπόµενες από τα άρθρα 31 και 32 του Κανονισµού της Βουλής Διαρκείς Επιτροπές: α) Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, β) Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων, γ) Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δ) Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, ε) Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης και στ) Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Β', σ. 1304-1311.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 10911/7300 από
11 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε για τη Β' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου η προβλεπόµενη από το άρθρο

46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή Οικονοµικών της
Βουλής. τόµ. Γ', σ. 2208-2210.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 11256/7510 από
22 Νοεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες
από το άρθρα 31Α, 31Β και 31Γ του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Διαρκείς Επιτροπές: α) Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και Ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, β) Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και Συµβάσεων και
γ) Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Δ', σ. 2557-2561.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής,
που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ συµβάσεις Β12/2000 και Β21/2002,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ», και, τέλος, µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Δ', σ. 2567-2581.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµ. 11816/7864 από 4
Δεκεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το άρθρο 32 παρ. 8 του Κανονισµού της Βουλής "Υποεπιτροπή για τη µελέτη και αντιµετώπιση του προβλήµατος
των ναρκωτικών" της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. τόµ. Ε', σ. 3455-3457.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ 12004/7962, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, για τη Β' Περίοδο
της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ε', σ. 39033905.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12006/7964, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε για τη Β' Σύνοδο της
ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, η προβλεπόµενη από το άρθρο
46 του Κανονισµού της Βουλής, Επιτροπή Βιβλιοθήκης της
Βουλής. τόµ. Ε', σ. 3903, 3906-3907.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12022/7978, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκαν για τη Β' Σύνοδο
της ΙΕ' Βουλευτικής Περιόδου, οι προβλεπόµενες από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδικές Μόνιµες
Επιτροπές: i. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ελληνισµού της Διασποράς, ii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, iii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, iv. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, v. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
Περιφερειών, vi. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Οδικής Ασφά-
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λειας και vii. Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήµατος. τόµ. Ε', σ. 3903, 3908-3915.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 11998/7956, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ.
9729/6929/27.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Ε',
σ. 3903, 3916.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12002/7960, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ
9200/6542/20.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής. τόµ. Ε', σ.
3903, 3917.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 12003/7961, από 9
Δεκεµβρίου 2013, απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµ.
10911/7300/11.11.2013 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής. τόµ.
Ε', σ. 3903, 3918.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 11999/7957 από 9
Δεκεµβρίου 2013 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθµόν
9948/7090/31.7.2012 απόφασή του, σχετικά µε την τοποθέτηση µελών της Επιτροπής Δηµοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισµών Κοινής Ωφελείας και Φορέως
Κοινωνικής Ασφάλισης. τόµ. Ε', σ. 3903, 3919-3920.
Ανακοινώνεται ότι µε την µε την υπ’ αριθµ. 160/85 από
9.1.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη συγκροτήθηκαν οι προβλεπόµενες, από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Υποεπιτροπές των
Ειδικών Μόνιµων Επιτροπών: α) Υποεπιτροπή Υδατικών
Πόρων της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, β) Υποεπιτροπή για τα θέµατα των Ατόµων µε Αναπηρία της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και γ) Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Περιφερειών. τόµ. Η', σ. 5594-5597.
Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συγκροτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής,
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. τόµ. Θ', σ. 6219-6221.
Ανακοινώνεται η υπ' αριθµόν 1753/1117 από 24 Φεβρουαρίου 2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 7 του Κανονισµού της Βουλής υποεπιτροπή αρµόδια επί θεµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Διαρκούς Επιτροπής Δηµόσιας
Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. τόµ. ΙΑ', σ.
7728 - 7730.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα και της συναφούς επιστολής του κ.
Μανώλη Γλέζου, για σύσταση Διακοµµατικής Επιτροπής για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων έγινε οµοφώνως δεκτή, θα αποτελείται από δεκαεννέα µέλη, κατ' αναλογία της δύναµης των κοµµάτων και η προθεσµία υποβολής της εκθέσεως θα είναι µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους. τόµ. ΙΑ', σ. 7828-7829.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ' αριθµόν 2059/1344 από 43-2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου

Μεϊµαράκη, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου
καθορίστηκε αρµόδια για την επεξεργασία και εξέταση ή τη
συζήτηση και ψήφιση των νοµοσχεδίων και προτάσεων νόµων αρµοδιότητας του Υπουργείου Τουρισµού. τόµ. ΙΑ', σ.
8030-8031.
Αναφορά στην απόφαση της Βουλής για συγκρότηση
διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το θέµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΒ', σ. 8246, 8248.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 2642/1755 από
21.3.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, συγκροτήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 44
του Κανονισµού της Βουλής, η Διακοµµατική Επιτροπή για
τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΓ', σ.
9313-9315.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε."
της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου
"ΝΕΟΣΕΤ" και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. Α', σ. 330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εξαίρεση των πρώην εργαζοµένων στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας και Έβρου
από το συνυπολογισµό του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας στους πλασµατικούς χρόνους του άρθρου 4 του ν.
3996/2011. τόµ. Α', σ. 746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. τόµ. Β', σ. 759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην επιχείρηση "SPRIDER
STORES". τόµ. Β', σ. 764.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α' 176) και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4218,
ΦΕΚ: 268 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ. 3094-3143, τόµ. Ε',
σ. 3188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΣΤ', σ. 4656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ". τόµ. Η', σ. 5803.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4262, ΦΕΚ: 114 Α' / 10.05.2014).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671, 11309-11317, 11338-11341, 1138811407, τόµ. ΙΖ', σ. 11409 - 11423, 11446 - 11450, 1167511715, 11811.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.
3601/2007 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψή-

83
φιση). (Αρ. νόµου: 4261, ΦΕΚ: 107 Α' / 05.05.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10662, τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671-10709, 10730-10770,
10771-10799, 10813-10821, 11063-11077, 1107911081, 11083.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4276,
ΦΕΚ: 155 A' / 30.07.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 430, τόµ. ΙΘ', σ.
1251-1289, 1303-1356, 1431.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόφαση
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης επένδυσης. τόµ. Ι', σ. 7064.
ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ελλείψεις και
τις ανεπάρκειες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου επέκτασης του αερολιµένα Χανίων. τόµ. ΙΒ', σ. 8217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για τα οικονοµικά και συµβατικά στοιχεία που αφορούν στην καταγγελθείσα σύµβαση παραχώρησης της "υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης". τόµ. ΙΒ', σ. 8219.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε."
της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου
"ΝΕΟΣΕΤ" και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. Α', σ. 330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. τόµ. Β', σ. 759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
δηµοσιεύµατα περί λήψης νέων αντεργατικών µέτρων. τόµ.
ΙΒ', σ. 8671.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ.
ΙΓ', σ. 8701.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διενέργεια έρευνας για απόδοση ευθυνών για την επίθεση των
ΜΑΤ κατά εργαζοµένων του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»
στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας. τόµ. ΚΒ', σ. 3761.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
επίδοµα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α', σ.
747.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ορθή εφαρµογή των υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας

στους εργαζόµενους. τόµ. Η', σ. 5601.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους της "Express Service". τόµ. Ζ', σ. 4750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ". τόµ. Η', σ. 5803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργατών στην επιχείρηση "COCA COLA 3E". τόµ.
Θ', σ. 6174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Θ', σ. 6266.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα εργασιακά
δικαιώµατα των υπαλλήλων στην Τράπεζα Πειραιώς. τόµ.
Ι', σ. 7103.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη ΜΚΟ "ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ". τόµ. ΙΓ', σ. 8703.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη νοµική προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των τετρακοσίων πενήντα (450) εργαζοµένων στην επιχείρηση "HELLAS
ONLINE". τόµ. ΙΒ', σ. 8321.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση της παράδοσης των εργατικών κατοικιών στους δικαιούχους στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7965.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε."
της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου
"ΝΕΟΣΕΤ" και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. Α', σ. 330.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών λόγω ακαρπίας των ελαιοδένδρων στη Μεσσηνία.
τόµ. Α', σ. 326.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και του Κολεγίου των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελληνική κτηνοτροφία και τις συνέπειές της
στην οικονοµία της χώρας. τόµ. Β', σ. 1119.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση κινητοποίηση
του ΕΛΓΑ για την αποζηµίωση των παραγωγών τοµάτας
στην Εύβοια. τόµ. Β', σ. 1457.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των ε-
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λαιοπαραγωγών από την σχινοκαρπία στην Κρήτη. τόµ. Ι',
σ. 7101.
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Τράπεζα Διατήρησης
Γενετικού Υλικού. τόµ. ΙΑ', σ. 7770.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αλιευτικό τουρισµό.
τόµ. ΙΕ', σ. 10121.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τον κλάδο των αρτοποιών.
τόµ. ΙΒ', σ. 8323.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την τοποθέτηση µνηµείου εντός του αύλειου χώρου της Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ.
7325.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αρνητική
στάση των τραπεζών για την εφαρµογή της υπουργικής απόφασης που προβλέπει τη δυνατότητα επιµήκυνσης της
διάρκειας αποπληρωµής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µέσω τραπεζών µε επιδοτούµενο επιτόκιο. τόµ. Α', σ. 328.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε."
της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου
"ΝΕΟΣΕΤ" και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. Α', σ. 330.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων από νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Β', σ. 787.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους οικοδόµους. τόµ. Β', σ. 1121.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον καθορισµό
των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων µε τη νέα υπουργική απόφαση. τόµ. Δ', σ. 2399.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ένταξη στη
διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στους βρεφονηπιακούς
σταθµούς του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ', σ. 2401.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους της "Express Service". τόµ. Ζ', σ. 4750.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των δικαιούχων επιδόµατος βαριάς αναπηρίας λόγω χρεών
τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Ζ', σ. 4751.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. τόµ. Ζ', σ. 4753.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους επιστρατευµένους στην "ΣΤΑΣΥ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 6337.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις απολύσεις

εργαζοµένων από την "COCA - COLA 3Ε" στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 6339.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το Γηροκοµείο
Βόλου. τόµ. Θ', σ. 6341.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόταση για
τροποποίηση των διατάξεων του ν.3996/2011 για τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων. τόµ. Ι', σ. 6750.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα εργασιακά
δικαιώµατα των υπαλλήλων στην Τράπεζα Πειραιώς. τόµ.
Ι', σ. 7103.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση της παράδοσης των εργατικών κατοικιών στους δικαιούχους στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7965.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το ενδεχόµενο
εκπτώσεως στα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς για
τους κατόχους κάρτας ανεργίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7967.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υπ' αριθµ.
68/2013 εγκύκλιο που αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων µε διαδοχική ασφάλιση. τόµ. ΙΒ',
σ. 8319.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση
και τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος "ΝΕΑΡΧΟΣ". τόµ. ΙΒ', σ. 8320.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη νοµική προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των τετρακοσίων πενήντα (450) εργαζοµένων στην επιχείρηση "HELLAS
ONLINE". τόµ. ΙΒ', σ. 8321.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την οικονοµική
"ασφυξία" χιλίων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. ΙΒ', σ. 8322.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ.
ΙΓ', σ. 8701.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη ΜΚΟ "ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ". τόµ. ΙΓ', σ. 8703.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους µακροχρόνια άνεργους. τόµ. ΙΔ', σ. 9617.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών των
Φούρνων. τόµ. Ι', σ. 7105.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την κατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Λήµνου. τόµ. ΙΓ', σ. 8704.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου. τόµ.
ΣΤ', σ. 3945.
Συζήτηση δύο συναφών ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά α) µε τη διασύνδεση των ταµειακών
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µηχανών µε το "TAXIS" και β) µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία. τόµ.
Ι', σ. 6747.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο χιλίων εξακοσίων ογδόντα υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού. τόµ. Ι', σ. 6749.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τις καταπτώσεις των εγγυήσεων κατά του ελληνικού Δηµοσίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7768.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. τόµ. ΙΑ', σ. 7772.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επαναφορά της Γεωµετρίας
σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στις
πανελλήνιες εξετάσεις. τόµ. ΙΕ', σ. 10125.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την θεσµοθέτηση του ρυθµιστικού σχεδίου και του προγράµµατος
προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων. τόµ. Β', σ. 1117.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την απόφαση του Δήµου Αθηναίων
να εγκρίνει την πρωτοβουλία του Οργανισµού "Νέον" µε θέµα "Ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο". τόµ. Ζ', σ. 4755.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της Ορχήστρας
των Χρωµάτων. τόµ. Ζ', σ. 4758.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα οικονοµικά της "ΑΕΠΙ Α.Ε." που
δραστηριοποιείται στην είσπραξη και απόδοση πνευµατικών, περιουσιακών και συγγενικών δικαιωµάτων στους δικαιούχους. τόµ. ΙΑ', σ. 7961.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη διακοµιδή ασθενών από τις Βόρειες Σποράδες. τόµ.
Α', σ. 331.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς λόγω της ελλιπούς στελέχωσής του σε
ιατρικό δυναµικό. τόµ. Α', σ. 334.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την ενίσχυση του "Θριασίου" Νοσοκοµείου και των πρωτοβαθµιών δοµών υγείας στην Δυτική Αττική. τόµ. Β', σ.
1122.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα του Νοσοκοµείου Ιεράπετρας. τόµ. Γ', σ.
2227.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην "Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου Χατζή-Κώστα". τόµ. ΣΤ', σ. 3947.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάσταση στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στις
νοσοκοµειακές µονάδες Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ.
Ζ', σ. 4759.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την έλλειψη παιδιάτρων στην Μαγνησία. τόµ. Η', σ.
5653.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την έκθεση αξιολόγησης του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Η', σ. 5823.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο Βόλου. τόµ. Θ', σ.
6341.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη νέα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων. τόµ. Θ', σ. 6344.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη διαχείριση του ιατροτεχνικού εξοπλισµού στο Γενικό
Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης. τόµ. Θ', σ. 6346.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε το Περιφερειακό Νοσοκοµείο «Νοσηµάτων Θώρακα»
της Πάτρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7324.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα λειτουργίας των παθολογικών κλινικών
του "ΘΡΙΑΣΙΟΥ" Νοσοκοµείου. τόµ. ΙΑ', σ. 7963.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την ψυχιατρική φροντίδα και µέριµνα από το Δηµόσιο
Σύστηµα Υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΕ', σ. 10123.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, τα παράνοµα δίκτυα και τις κεραίες κινητής ευρυζωνικότητας. τόµ.
Β', σ. 786.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ:
Πρωθυπουργός
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στη δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας). τόµ. Δ', σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα "τραπεζικά σκάνδαλα". (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Η', σ. 5768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µικρών και
µεσαίων αγροτών στη χώρα µας. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων). τόµ. Ι', σ.
7049.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ζωονόσου "ευλογία" στην περιφερειακή Ενότητα Έβρου. τόµ. Α', σ. 267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο στοχοποίησης των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αντιµετώπισης
των κρουσµάτων λύσσας στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α', σ.
664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από την µειωµένη παραγωγή ελαιολάδου
στην περιφερειακή ενότητα Χανίων για την περίοδο 20132014. τόµ. Β', σ. 753.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην καταπολέµηση της δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα και
τις καταστροφικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς της
Λέσβου. τόµ. Β', σ. 755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις περικοπές και
τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των αγροτών. τόµ. Β', σ.
926.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
στελέχωσης της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων. τόµ.
Β', σ. 1371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην κτηνοτροφία σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Λέσβο, από κρούσµατα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. τόµ. Δ', σ.
2484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στα προγράµµατα διατήρησης ντόπιων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και εγκατάστασης νέων γεωργών. τόµ. Ι', σ.
7213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον σχεδιασµό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών και τη δηµιουργία νέου
οργανογράµµατος του Υπουργείου. τόµ. Ι', σ. 7215.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση της
στρεµµατικής ενίσχυσης της σταφίδας από τη νέα ΚΑΠ και
τη λήψη µέτρων για την προστασία και προώθηση της µαύρης κορινθιακής σταφίδας. τόµ. Ι', σ. 7217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την παρακράτηση
χρηµάτων των δικαιούχων αγροτών από την Ενιαία Ενίσχυση του 2013. τόµ. Ι', σ. 7219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πρόταση του
ΟΟΣΑ για ανάµειξη του ελαιόλαδου µε σπορέλαια και τη
λήψη µέτρων για την προστασία του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης. τόµ. ΙΑ', σ. 7686.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα "Βιοµηχανικά
Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε." τόµ. ΙΑ', σ. 7688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές αποζηµιώσεων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 7690.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή. τόµ. ΙΑ', σ. 7692.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους µειωµένους
πόρους για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20072014. τόµ. ΙΑ', σ. 7934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µείωση των τιµών των τροφίµων και των ειδών πρώτης ανάγκης. τόµ. ΙΑ', σ. 7937.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ενίσχυση της
εξαγωγικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΖ', σ. 12031.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη γεωργία και κτηνοτροφία στο Νοµό
Ρεθύµνου. τόµ. ΙΗ', σ. 53.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
παροχής δωρεάν εξυπηρέτησης των αγροτών για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο
Σύστηµα Υποβολής Δηλώσεων. τόµ. ΙΗ', σ. 57.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη συνδυαστικών µέτρων για την ενίσχυση της παραγωγής των εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΗ', σ. 168.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την προστασία
του ελαιόλαδου από τη νοθεία. τόµ. ΙΗ', σ. 187.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού στην Πελοπόννησο. τόµ. ΙΗ', σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο κρούσµα
ευλογιάς αιγοπροβάτων στον Έβρο. τόµ. ΙΗ', σ. 605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία της
Διοίκησης του Οργανισµού «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός - ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. ΙΘ', σ. 965.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από την ισχυρή χαλαζόπτωση στην γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή στο Νοµό Σερρών. τόµ. ΙΘ', σ.
1122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις δραµατικές επιπτώσεις του καταρροϊκού πυρετού στην αιγοπροβατοτροφία. τόµ. ΚΑ', σ. 2415.
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά α)
µε τη διαχείριση των προβληµάτων διάθεσης της αγροτικής
παραγωγής που πλήττεται από το ρωσικό εµπάργκο και β)
µε τη λήψη µέτρων αναπλήρωσης του εισοδήµατος των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. ΚΑ', σ. 2508.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξάπλωση τού
ιού τού καταρροϊκού πυρετού σε όλη τη χώρα. τόµ. ΚΒ', σ.
3707.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Προεδρικών Διαταγµάτων του νέου αναπτυξιακού νόµου. τόµ. Α', σ. 740.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ανάγκη αντιµετώπισης της ακρίβειας των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τον ανεξέλεγκτο
τρόπο λειτουργίας των ανταλλακτηρίων ενεχυροδανειστηρίων στη χώρα µας. τόµ. Ι', σ. 7060.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόφαση
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης επένδυσης. τόµ. Ι', σ. 7064.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τις αρνητικές
συνέπειες από την εφαρµογή των προτάσεων του ΟΟΣΑ
για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου παρασκευής
και πώλησης άρτου. τόµ. Ι', σ. 7209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ανάγκη για
ποιοτικό και αποτελεσµατικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό του νέου ΕΣΠΑ. τόµ. Ι', σ. 7211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την εφαρµογή
του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων. τόµ. ΙΑ', σ. 7731.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για την Διατλαντική Εµπορική και Επενδυτική Συνεργασία. τόµ. ΙΑ', σ. 7815.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ελαιοκοµίας και της διάθεσης του ελαιολάδου και β) µε τη θέση
της Κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΒ', σ. 8525.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον κλάδο των επαγγελµατιών υδραυλικών. τόµ. ΙΓ', σ. 9179.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και την προστασία του από την πρόταση του ΟΟΣΑ για την πρόσµειξή
του µε άλλα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ', σ. 9310.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την καθυστέρηση στη δηµιουργία µόνιµου µηχανισµού επίλυσης του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους από το Κυβερνητικό
Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). τόµ.
ΚΑ', σ. 2867.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 και την υλοποίηση των νέων προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020. τόµ.
ΚΒ', σ. 3710.
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το µεταναστευτικό στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Γ', σ. 2334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την παρέµβαση της Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα σχολεία της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 6 του ν. 3938/2011
µε τον οποίο προβλέπεται η απορρόφηση του 50% από τον
πίνακα επιλαχόντων πυροσβεστών. τόµ. ΙΒ', σ. 8105.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα δη-

µοσιεύµατα "περί λειτουργίας κυκλώµατος µεταφοράς παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα µε τη συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας". τόµ. ΙΒ', σ. 8106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. τόµ. ΙΖ', σ. 12037.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το κλείσιµο των στρατοπέδων συγκέντρωσης µεταναστών και τη
δηµιουργία ανθρώπινων χώρων ανοικτών κέντρων φιλοξενίας µεταναστών και προσφύγων. τόµ. ΚΒ', σ. 2999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την διαµονή 145 παράνοµων οικονοµικών µεταναστών στα Χανιά.
τόµ. ΚΒ', σ. 3001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στελέχωση της Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης
Αλλοδαπών Κορίνθου µε µόνιµο προσωπικό. τόµ. ΚΒ', σ.
3759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διενέργεια έρευνας για απόδοση ευθυνών για την επίθεση των
ΜΑΤ κατά εργαζοµένων του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»
στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας. τόµ. ΚΒ', σ. 3761.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ανάγκη να θωρακιστεί η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. τόµ. Α', σ. 261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την επιτάχυνση κατασκευής του Καταστήµατος Κράτησης
Δράµας. τόµ. Α', σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη "δήλωση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µετά την έκδοση του από 2809-2013 "πορίσµατος" του Αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Χ. Βουρλιώτη για τα προσωρινώς κρατούµενα µέλη
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α', σ. 649.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίωξη µαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Λαµίας. τόµ. Α', σ.
652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις "ποινικές ευθύνες προσώπων, µέσω των οποίων δωροδοκήθηκαν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τη
SIEMENS, κατόπιν της οµολογίας Χριστοφοράκου". τόµ.
Β', σ. 1418.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την ένταση των διώξεων και των καταδικών σε βάρος
του εργατικού και λαϊκού κινήµατος. τόµ. Δ', σ. 3088.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε "τους εκβιασµούς και τις απειλές εναντίον δικαστικών από υπάλληλο της τρόικας". τόµ. ΣΤ', σ. 4655.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα κριτήρια επιλογής της ανακρίτριας στη δικαστική υπόθεση της Χρυσής Αυγής. τόµ. Θ', σ. 6259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε "το προβληµατικό καθεστώς των αδειών των κρατουµένων". τόµ. Θ', σ. 6261.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την απαγόρευση παραχώρησης συνεντεύξεων στο Βουλευτή Β' Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ.
Ιωάννη Λαγό. τόµ. Θ', σ. 6667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που πέρασε
η συγκυβέρνηση, µε την οποία περιστέλλεται το δικαίωµα
πληροφόρησης του κατηγορουµένου. τόµ. Ι', σ. 7066.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκοµείου της
Ρόδου. τόµ. Ι', σ. 7067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα. τόµ. Ι', σ. 7223.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη λήψη µέτρων για την αυξητική τάση των απαγωγών.
τόµ. ΙΑ', σ. 7379.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήµατος στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. ΙΒ', σ.
8098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίωξη ασθενούς κρατουµένου για δηµοσιοποίηση
στοιχείων, σχετικά µε τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας στο
νοσοκοµείο των Φυλακών Κορυδαλλού " ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ". τόµ. ΙΒ', σ. 8678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση της ψήφισης του αντιρατσιστικού νόµου. τόµ. ΙΓ', σ. 9075.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την "αποκάλυψη ονοµάτων δηµάρχων και περιφερειαρχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυµα
µαύρου χρήµατος". τόµ. ΙΓ', σ. 9311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση της αξιοποίησης των δεσµευµένων καταθέσεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12041.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την "ολιγωρία των δικαστικών αρχών και του Υπουργού
Δικαιοσύνης που οδηγεί σε "παραγραφή" των ευθυνών Ε.
Βενιζέλου - Γ. Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων. τόµ. ΙΗ', σ. 704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις συνθήκες λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. ΙΗ', σ. 706.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τα προβλήµατα από την αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών στην καθηµερινότητα των πολιτών. τόµ.
Γ', σ. 2330.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων του ειδικού γραπτού διαγωνισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης του έτους
2009. τόµ. Ζ', σ. 4713.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ". τόµ. Ι', σ. 7074.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη δυσµενή αντιµετώπιση των πτυχιούχων των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ). τόµ. ΙΒ', σ.
8221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των δηµοτικών αστυνοµικών
και των σχολικών φυλάκων. τόµ. ΙΒ', σ. 8223.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης
για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α', σ. 286.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ.
Α', σ. 656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη φύλαξη παραµεθόριων περιοχών του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Γ', σ. 2299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων προµήθειας εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ', σ.
7823.
Υπουργείο Εξωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή της επιχείρησης "Αταλάντα" κατά της πειρατείας στη Μεσόγειο για την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων. τόµ. Ζ', σ. 4715.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις
και το κατοχικό δάνειο. τόµ. Η', σ. 5771.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το θέµα του ονόµατος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας. τόµ. Θ', σ.
6469.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς
κινδύνους στη Μεσόγειο από την καταστροφή των χηµικών
όπλων της Συρίας. τόµ. Ι', σ. 6883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καταστροφή µέρους του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας στη λεκάνη της Μεσογείου. τόµ. ΙΑ',
σ. 7695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις καταγγελίες για ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά στη Μεσόγειο. τόµ. ΙΑ', σ. 7698.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την πορεία της διερεύνησης της οικονο-
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µικής διαχείρισης της ΜΚΟ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ". τόµ. ΙΑ', σ.
7833.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την επίσκεψη του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Γιοχακίν Γκάουκ στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ', σ. 8101.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες για την απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της
κλειστής λεκάνης της Μεσογείου ενόψει µάλιστα της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΓ', σ. 9177.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Μόνιµη Ελληνική Έκθεση στο Μουσείο Άουσβιτς στην Πολωνία. τόµ. ΙΕ', σ. 10032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις οφειλές της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας προς την Ελλάδα και την υπογραφή
Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας-Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. τόµ. ΙΕ', σ. 10644.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων από το καθεστώς των Νεότουρκων. τόµ. ΙΖ', σ.
12035.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη "γερµανική αυθαίρετη ανάµειξη στην
εξωτερική - εθνική µας πολιτική". τόµ. ΚΑ', σ. 2417.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των οφειλών των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και
στον ΟΑΕΕ. τόµ. Α', σ. 660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
πολιτική για την αντιµετώπιση της οικονοµικής µετανάστευσης των νέων Ελλήνων σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. τόµ. Α', σ.
744.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εξαίρεση των πρώην εργαζοµένων στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας και Έβρου
από το συνυπολογισµό του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας στους πλασµατικούς χρόνους του άρθρου 4 του ν.
3996/2011. τόµ. Α', σ. 746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
επίδοµα ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α', σ.
747.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. τόµ. Β', σ. 759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προτεραιότητες και το σχεδιασµό για την αντιµετώπιση της
ανεργίας των νέων. τόµ. Β', σ. 761.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στην επιχείρηση "SPRIDER
STORES". τόµ. Β', σ. 764.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις

συζητήσεις Κυβέρνησης-τρόικας για την απελευθέρωση των
απολύσεων και τις νέες µειώσεις των συντάξεων. τόµ. Β', σ.
911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Β', σ. 913.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πρόγραµµα προώθησης συνταξιοδότησης των αλιέων. τόµ.
Β', σ. 1373.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα ισχύοντα εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόµατος µακροχρόνιας ανεργίας. τόµ. Δ', σ. 2601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ελλείψεις του προσωπικού στα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Δ', σ. 3083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση θεµάτων συνταξιοδότησης απολυµένων κλωστοϋφαντουργών. τόµ. Δ', σ. 3085.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις οφειλών για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες
της Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. Δ', σ. 3086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κεφαλαιοποίηση οφειλών των εµπόρων προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Δ', σ.
3174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ. Δ', σ. 3176.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τους εργαζοµένους της "Olympic
Handling". τόµ. Ε', σ. 3181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην έγκριση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισµένων µητέρων ανηλίκων τέκνων. τόµ. Ε', σ. 3182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
φορολογική ενηµερότητα που ζητά ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών από τους ασφαλισµένους
για την ένταξή τους στη ρύθµιση χρεών. τόµ. Ε', σ. 3184.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις στην αλλαντοβιοµηχανία "ΝΙΚΑΣ". τόµ. ΣΤ', σ.
4659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
εξοικονοµήσεις και τους ελέγχους των ασφαλιστικών παροχών. τόµ. ΣΤ', σ. 4661.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µείωση του ανθρώπινου δυναµικού των εννέα κέντρων
προστασίας παιδιού και των Παραρτηµάτων τους (Παιδοπόλεις). τόµ. Ζ', σ. 4723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
αίτηµα µετεγκατάστασης του Καζίνου της Πάρνηθας που έχει καταθέσει η εταιρεία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.»
στο Υπουργείο Τουρισµού. τόµ. Η', σ. 5600.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ορθή εφαρµογή των υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας
στους εργαζόµενους. τόµ. Η', σ. 5601.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις οδηγών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού Λάρισας. τόµ. Η', σ. 5745.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τους απολυµένους εργαζοµένους του φαρµακευτικού οµίλου "ALAPIS". τόµ. Η', σ. 5801.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ". τόµ. Η', σ. 5803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή του ενιαίου οικογενειακού επιδόµατος σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που επαναπατρίστηκαν τα τελευταία χρόνια. τόµ. Η', σ. 5803.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
αξιολογήσεις των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ', σ. 6172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργατών στην επιχείρηση "COCA COLA 3E". τόµ.
Θ', σ. 6174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Θ', σ. 6266.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
υλοποίηση του µέτρου του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. τόµ. Θ', σ. 6476.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΒΕΕ". τόµ. Θ', σ. 6478.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
νέο Κανονισµό του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). τόµ. Ι', σ. 7053.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. τόµ. Ι', σ. 7055.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τροποποίηση της υπ’ αριθµόν 9/12.9.2011 εγκυκλίου του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων που αφορά το θεσµικό πλαίσιο ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολούµενων εργατών γης. τόµ. ΙΑ', σ. 7367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις

προθέσεις του Υπουργείου για αλλαγή του Ενιαίου Πίνακα
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας για τους αγρότες.
τόµ. ΙΑ', σ. 7369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άµεση ανάγκη εφαρµογής της στεγαστικής πολιτικής στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ', σ. 7371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µη εναλλακτική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και συνταξιούχων που αρνούνται, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να παραλάβουν τον ΑΜΚΑ. τόµ. ΙΑ', σ. 7372, 7373,
7374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επανεξέταση των κριτηρίων για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΑ', σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων. τόµ. ΙΑ',
σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κρατική επιχορήγηση της "αναλογικής" σύνταξης, των επικουρικών συντάξεων, του ΕΚΑΣ και του εφάπαξ από
1.1.2015. τόµ. ΙΒ', σ. 8669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
δηµοσιεύµατα περί λήψης νέων αντεργατικών µέτρων. τόµ.
ΙΒ', σ. 8671.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καθυστέρηση στην έκδοση και απονοµή των συντάξεων.
τόµ. ΙΒ', σ. 8673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων και εφάπαξ στους
ασφαλισµένους του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. τόµ.
ΙΒ', σ. 8683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας για οφειλέτες του ΙΚΑ,
του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 9172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή του έκτακτου επιδόµατος σε όλους τους ανέργους
στις γιορτές του Πάσχα. τόµ. ΙΓ', σ. 9173.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ολική περικοπή των συντάξεων των ανασφάλιστων οµογενών υπερηλίκων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών. τόµ. ΙΓ', σ.
9287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ανέργων από την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος. τόµ.
ΙΕ', σ. 10638.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ασφάλιση των µηχανικών, τις εισφορές και την ασφαλιστική ενηµερότητά τους. τόµ. ΙΕ', σ. 10639.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργα-
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σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Πρόγραµµα "Βοήθεια
στο Σπίτι (Π.Β.Σ.)". τόµ. ΙΕ', σ. 10641.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.
τόµ. ΙΖ', σ. 12039.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταµεία.
τόµ. ΙΗ', σ. 191.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 194.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εξασφάλιση των απαιτούµενων κονδυλίων, προκειµένου να
µην µείνουν χιλιάδες παιδιά εκτός των βρεφονηπιακών
σταθµών της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Χαλκίδας. τόµ.
ΙΗ', σ. 699.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εφαρµογή του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 στο οποίο προβλέπονται ρυθµίσεις για το Ταµείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ). τόµ. ΙΗ', σ. 700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στον "ΟΠΑΠ Α.Ε.". τόµ. ΙΘ', σ.
1123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. ΙΘ', σ. 1126.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
κατασχέσεις σε ασφαλισµένους του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) που αδυνατούν να
καταβάλουν τις οφειλές τους. τόµ. ΚΑ', σ. 2633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
δηµοσιεύµατα περί µείωσης των κύριων συντάξεων και ενοποίησης των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. ΚΒ', σ. 3003.
Υπουργείο Εσωτερικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µετονοµασία της πλατείας Καραϊσκάκη σε πάρκο Δυρραχίου. τόµ. Α', σ. 668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις τεράστιες καταστροφές και το θάνατο
τριών ανθρώπων στη Ρόδο από την καταιγίδα της περασµένης Παρασκευής. τόµ. Δ', σ. 3172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αύξηση των κρουσµάτων βίας κατά
των γυναικών. τόµ. Η', σ. 5604.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία κέντρων
αποτέφρωσης νεκρών. τόµ. Θ', σ. 6262.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την έλλειψη υποδοµών σε τουριστικές περιοχές της Ρόδου. τόµ. Θ', σ. 6264.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στην Κεφαλλονιά. τόµ. Ι', σ. 6889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών
σε καταυλισµό αθίγγανων στα Μέγαρα Αττικής. τόµ. Ι', σ.
7058.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία καταστηµάτων µίας στάσης
για τη εξυπηρέτηση αιτηµάτων υπηκόων τρίτων χωρών. τόµ.
Ι', σ. 7287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση της διάβρωσης
του εδάφους στο Νοµό Ηλείας. τόµ. ΙΒ', σ. 8230.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τους ξενώνες κακοποιηµένων γυναικών.
τόµ. ΙΒ', σ. 8675.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την τροποποίηση των όρων
διαγωνισµού για την ακτοπλοϊκή γραµµή Κέρκυρας-Διαποντίων Νήσων. τόµ. Β', σ. 924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε το ρόλο του Λιµενικού Σώµατος στην υπεράσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ. τόµ. Γ', σ. 1840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας των
Ελλήνων ναυτικών. τόµ. Δ', σ. 2552.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την µελέτη αξιοποίησης της λιµενικής ζώνης στην Πάτρα από το ΤΑΙΠΕΔ. τόµ. ΣΤ', σ.
4657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ανάγκη τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας προς τα µικρά νησιά κατά τους χειµερινούς µήνες. τόµ. Ζ', σ. 4717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε αποχώρηση του Λιµενικού Σώµατος από την περιοχή της Λαδοξέρας. τόµ. Θ', σ. 6475.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών. τόµ. Ι', σ. 7072.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την πώληση του 67% των µετοχών του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ). τόµ. ΙΒ', σ.
8225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού.
τόµ. ΙΒ', σ. 8524.
Υπουργείο Οικονοµικών
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία ελέγχου των φορολογούµενων που µετέφεραν µεγάλα ποσά στο εξωτερικό και την υποστελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούµενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). τόµ. Α', σ. 274.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης-Ανάπτυξης. τόµ. Α', σ. 276.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη εξίσωσης προς τα κάτω της
τιµής του φόρου πετρελαίου θέρµανσης µε αυτόν του πε-
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τρελαίου κίνησης, προκειµένου να µπορούν τα νοικοκυριά
να προµηθευτούν φθηνό πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Α', σ.
654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη νέα εκκαθάριση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων για περιοχές του Δήµου Κέρκυρας.
τόµ. Α', σ. 659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το µέτρο εξίσωσης του ειδικού φόρου
πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης. τόµ. Β', σ. 757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποτελέσµατα από τις ενέργειες ελέγχου και φορολόγησης των εµβασµάτων του εξωτερικού
της περιόδου 2009-2012. τόµ. Β', σ. 920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών φορολογούµενων που αφορούν ποσά κάτω των 1.000 ευρώ, προερχόµενα από µισθούς και συντάξεις. τόµ. Β', σ. 921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ισότιµη φορολογική αντιµετώπιση όλων των πολιτών. τόµ. Β', σ. 923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση ανενεργών καταθέσεων υπέρ του Δηµοσίου. τόµ. Β', σ. 1293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτων ποσών που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από εταιρείες τύπου
"WESTERN UNION". τόµ. Δ', σ. 2564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΣΤ', σ. 4665.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγκαιότητα παρεµβάσεων στο
συνοριακό σταθµό του Προµαχώνα Σερρών. τόµ. ΣΤ', σ.
4667.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την µείωση του κόστους των ανεξάρτητων αρχών. τόµ. Ζ', σ. 4721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη ελέγχου κατά της φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα κατά τη διάρκεια των εορτών.
τόµ. Ζ', σ. 4729.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση της ισχύος των κρατικών
εγγυήσεων στα πυρόπληκτα δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις µετά τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. Θ', σ. 6473.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντικατάσταση της φορτωτικής από
το δελτίο παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών. τόµ. Θ', σ. 6711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων και την τόνωση της κτηµαταγοράς. τόµ. Ι', σ. 7061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων. τόµ. Ι', σ. 7063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαµόρφωση ενός απλού, καθολικού και λειτουργικού µηχανισµού για τον άµεσο συµψηφισµό απαιτήσεων µεταξύ φορολογουµένων και δηµοσίου.
τόµ. Ι', σ. 7076.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλλαγές και τις διορθώσεις στις αποφάσεις για την τήρηση των βιβλίων από τους αγρότες.
τόµ. Ι', σ. 7225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη για άρση άδικων φορολογικών διατάξεων και την προώθηση ενός ενιαίου, σταθερού
και δίκαιου φορολογικού συστήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 7694.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις υπεραξίες των ακινήτων. τόµ. ΙΑ',
σ. 7939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση κατάργηση των φορολογικών προστίµων που προβλέπονται στον ν. 4174/2013 και
τον ν. 4224/2013. τόµ. ΙΒ', σ. 8528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µαζική παραίτηση στελεχών του Κέντρου Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). τόµ.
ΙΒ', σ. 8677.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην
πάταξη της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης
των διαφόρων λιστών των εµβασµάτων του εξωτερικού.
τόµ. ΙΓ', σ. 9175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή Φ.Π.Α. στους δικηγόρους.
τόµ. ΙΖ', σ. 12097.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών µε τα εµβάσµατα του εξωτερικού. τόµ. ΚΑ', σ. 2925.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στα ειδικά σχολεία. τόµ. Α', σ. 280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα φοίτησης
των µαθητριών και µαθητών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους Τοµείς Υγείας Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών και την άρση της διαθεσιµότητας
των εκπαιδευτικών που τους υπηρετούσαν. τόµ. Α', σ. 283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διείσδυση της Χρυσής
Αυγής στο χώρο της εκπαίδευσης. τόµ. Β', σ. 1369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε τα ιδιωτικά σχολεία. τόµ. Β', σ.
1417.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στα ειδικά σχολεία της χώρας. τόµ. Γ', σ. 2328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ). τόµ. Ζ', σ.
4727.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
σίτιση σε όλα τα σχολεία της χώρας. τόµ. Η', σ. 5598.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα
"teachers4europe" στα σχολεία της χώρας µας. τόµ. Η', σ.
5740.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-
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ας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση υλοποίηση
των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. τόµ. Η', σ. 5743.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Θ', σ. 6175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δηµιουργία Τµήµατος
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
τόµ. Θ', σ. 6480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν σε διαθεσιµότητα.
τόµ. Ι', σ. 6884.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διάλυση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. τόµ. Ι', σ. 6886.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγκρότηση άτυπων επιτροπών για τη συγγραφή Αναλυτικών Προγραµµάτων
Σπουδών (ΑΠΣ) στα λύκεια. τόµ. Ι', σ. 7297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις νοµοθετικές µεταβολές στο θέµα της εύρυθµης λειτουργίας των ΑΕΙ. τόµ. ΙΑ', σ.
7374.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την παραχώρηση του
κτηρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να στεγαστεί αστυνοµικό τµήµα. τόµ. ΙΑ', σ. 7738.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους απλήρωτους εκπαιδευτικούς της χώρας.
τόµ. ΙΑ', σ. 7830.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανεξέταση στοιχείων των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ. τόµ. ΙΒ', σ. 8668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα νέα βιβλία Γλώσσας
του Δηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου. τόµ. ΙΓ', σ.
9288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις νέες οδηγίες για τη
λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και ειδικότερα στο Δήµο Παρανεστίου Δράµας.
τόµ. ΙΕ', σ. 9955.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων για την Α' Λυκείου. τόµ. ΙΕ', σ. 10033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών µονάδων σε όλη τη χώρα. τόµ. ΙΖ', σ.
12099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση της νέας ηγεσίας
του Υπουργείου για τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήµια της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε εφαρµογή του συστήµατος της "Τράπεζας Θεµάτων" στις προαγωγικές εξετάσεις
της Α' Λυκείου. τόµ. ΙΗ', σ. 702.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδεί-

ας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
τόµ. ΙΘ', σ. 967.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έγκαιρη κάλυψη των
κενών σε διδακτικό προσωπικό, εν όψει της νέας σχολικής
χρονιάς. τόµ. ΚΑ', σ. 2512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιτροπές επιλογής
και εξέλιξης των καθηγητών στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
της χώρας. τόµ. ΚΑ', σ. 2514.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τoν Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη νοµοθέτηση για την
παράταση δύο ετών για τον διορισµό των «τριανταµηνιτών
εκπαιδευτικών». τόµ. ΚΑ', σ. 2923.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. ΚΒ', σ. 3006.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδυναµία επιλογής
οµάδας προσανατολισµού των µαθητών Β' Λυκείου για τις
σχολές Μουσικολογίας και Γυµναστικής Ακαδηµίας (ΤΕΦΑΑ) λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της διευκρινιστικής
εγκυκλίου. τόµ. ΚΒ', σ. 3007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αύξηση των ωρών
της φυσικής αγωγής στα σχολεία σύµφωνα µε τις ανάγκες
κάθε ηλικίας. τόµ. ΚΒ', σ. 3763.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση ισοτιµίας
των πτυχίων των αποφοίτων των ανωτέρων δραµατικών
σχολών της ηµεδαπής, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται
στην εκπαίδευση. τόµ. ΚΒ', σ. 3913.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε." τόµ. Α', σ. 294.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη οριστικού κλεισίµατος της χωµατερής στη θέση
"Νταµάρι Κόκκινου" της Τοπικής Κοινότητας Αγαλά Ζακύνθου και πλήρους αποκατάστασης του χώρου. τόµ. Α', σ.
666.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εφαρµογή του νόµου περί αυθαίρετης δόµησης και της
καταγραφής των υπό κατεδάφιση κτηρίων. τόµ. Γ', σ.
1842.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καταγγελία της σύµβασης µε την "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ" από
τη ΔΕΗ. τόµ. Γ', σ. 2297.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "Λίµνες"
του Δήµου Πύργου του Νοµού Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2320.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την καθυστέρηση στην έκδοση της πράξης βεβαίωσης παράβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το έργο κατασκευής της "Ολοκληρωµένης Εγκατά-
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στασης Διαχείρισης Αποβλήτων" στο "Μαύρο Βουνό" Γραµµατικού. τόµ. Δ', σ. 2562.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΣΤ', σ. 4656.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων εξάλειψης των φαινοµένων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Η', σ. 5589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα µέτρα περιβαλλοντικής αντιµετώπισης του φαινοµένου
της αιθαλοµίχλης. τόµ. Η', σ. 5592.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη νόµιµης διάθεσης των νερών από τις πλύσεις
των ιδιωτικών υδροθεραπευτηρίων στα Λουτρά Αιδηψού.
τόµ. Ι', σ. 6880.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού κρουαζιέρας. τόµ. Ι', σ. 7051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εγκατάσταση µεγάλων αιολικών πάρκων σε νησιά των
Κυκλάδων. τόµ. Ι', σ. 7078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενίσχυση του Προγράµµατος "Εξοικονοµώ κατ' Οίκον"
στην Επικράτεια και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ.
Ι', σ. 7289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αντιδράσεις των κατοίκων και των αγροτών του Νοµού
Καβάλας για τα έργα κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ. τόµ. ΙΑ',
σ. 7736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις ενδείξεις για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη. τόµ. ΙΒ', σ. 8099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάκληση της αδειοδότησης για καύση απορριµµάτων
και "εναλλακτικών" καυσίµων στην τσιµεντοβιοµηχανία "ΤΙΤΑΝ", λόγω επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΒ', σ.
8100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενεργειακή πολιτική της χώρας. τόµ. ΙΒ', σ. 8231.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το σχέδιο νόµου του ΥΠΕΚΑ για το "new deal" σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). τόµ. ΙΓ', σ.
9316.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη για µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας
χωρίς επιβάρυνση της ΔΕΗ. τόµ. ΙΓ', σ. 9318.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα προβλήµατα λειτουργίας του Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς.
τόµ. ΙΕ', σ. 9951.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αδειοδότησης της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ για την καύση απορριµµάτων στη
Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ', σ. 9953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες της επέκτασης της
εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." στην περιοχή της
Σαλαµίνας. τόµ. ΙΕ', σ. 10059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ολοκληρωµένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων Γραµµατικού. τόµ. ΙΕ', σ. 10061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη νέα εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα Ακαρνανικά όρη,
στην κορυφή του όρους Μπούµστου. τόµ. ΙΕ', σ. 10063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χωροθέτηση του σηµείου πόντισης του καλωδίου για την
ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα. τόµ. ΙΕ', σ. 10632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το "νοικοκύρεµα", τήρηση της νοµιµότητας και την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. τόµ. ΙΗ', σ. 281.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το "Ρυθµιστικό Σχέδιο των Ιωαννίνων και το Προεδρικό
Διάταγµα για τη Λίµνη Παµβώτιδα". τόµ. ΙΘ', σ. 1125.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το "Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης". τόµ. Α', σ. 288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία οδηγούνται εκτός Δηµοσίου
οι διακριθέντες αθλητές δηµόσιοι υπάλληλοι. τόµ. Α', σ.
741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την απόκτηση ειδικότητας
προπονητή ποδοσφαίρου από τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ. τόµ. Γ', σ. 2333.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάργηση της σχολής Καλών Τεχνών του Πύργου της Τήνου. τόµ. Δ', σ.
2486.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το "Ανάκτορο του Νέστορος" στην Πύλο. τόµ. Δ', σ. 2551.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα έργα ανάδειξης του ιερού βράχου του Πανός. τόµ. Ι', σ. 7071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την πρόθεση της Διεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής για αλλαγή του χώρου αφής της Ολυµπιακής Φλόγας των δεύτερων Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων Νέων. τόµ. ΙΑ', σ. 7700.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την οικονοµική και ιατροφαρµακευτική κάλυψη και ασφάλιση των γυµναστών που
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εργάζονται στα προγράµµατα αθλητισµού των ΟΤΑ. τόµ.
ΙΑ', σ. 7739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο. τόµ.
ΙΓ', σ. 9181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την επέκταση της εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." εντός της ζώνης Β' προστασίας κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου της Σαλαµίνας.
τόµ. ΙΕ', σ. 10064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάσταση στο χώρο
του ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ', σ. 10631.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την "Ορχήστρα των Χρωµάτων". τόµ. ΙΗ', σ. 197.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του "Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου-Θεατρικό Μουσείο". τόµ. ΚΑ', σ. 2631.
Υπουργείο Υγείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις εκθέσεις αξιολόγησης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α', σ. 269.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης των θέσεων ιατρών στη
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. Α', σ. 279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου "Μεταξά", λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Α', σ.
663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στο Κέντρο Υγείας Σαµοθράκης. τόµ. Β', σ. 1295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη
των υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών του Τοµέα Υγείας
και Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας. τόµ. Β', σ. 1420.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση αδειών σκοπιµότητας και αδειών
λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων
ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. τόµ. Γ', σ.
2206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από το επιχειρούµενο κλείσιµο του νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής "Η
Αγία Βαρβάρα". τόµ. Γ', σ. 2211.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα γενικά
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ',
σ. 2289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Νοσοκοµείο Βέροιας Ηµαθίας. τόµ. Γ', σ. 2291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το καθεστώς διαθεσιµότητας στο οποίο τέθηκαν
δεκαπέντε υγειονοµικοί υπάλληλοι. τόµ. Γ', σ. 2293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έρευνα για τις συνθήκες της κατολίσθησης
στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. τόµ. Γ', σ. 2296.

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διαδικασία αντικατάστασης και τοποθέτησης
νέων διοικήσεων στα Νοσοκοµεία. τόµ. Γ', σ. 2322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Νοσοκοµείου
Άρτας. τόµ. Γ', σ. 2326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του Κέντρου Υγείας
Τροπαίων. τόµ. Δ', σ. 2481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ογκολογικών ασθενών ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Δ', σ. 2483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µετάταξη δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων
από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. τόµ. Δ', σ. 2565.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ελέγχους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και το Ιατρείο των "Γιατρών του Κόσµου".
τόµ. Δ', σ. 2566.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των οδοιπορικών από τον ΕΟΠΥΥ για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. τόµ. Δ', σ.
3091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στη Λακωνία. τόµ. Ε', σ. 3185.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση για τη Λειτουργία
των Κέντρων Πρόληψης και τις οφειλές του ΟΚΑΝΑ. τόµ.
Η', σ. 5633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας των πολιτών από το κράτος. τόµ. Η', σ. 5737.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία παθολογικής κλινικής και διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης.
τόµ. Η', σ. 5739.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Σχηµαταρίου.
τόµ. Η', σ. 5775.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη νέα µείωση στη συνταγογράφηση φαρµάκων
από τους γιατρούς που είναι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ.
τόµ. Θ', σ. 6481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ελεύθερη πώληση των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. τόµ. Θ', σ. 6703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας. τόµ. Ι', σ. 6881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλιού Νοσοκοµείου Καβάλας. τόµ. ΙΑ', σ. 7721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών
δαπανών στους φορείς πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο "Παπαγεωργίου" ως µοναδικό εφηµερεύον. τόµ. ΙΑ',
σ. 7726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
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σχετικά µε τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων.
τόµ. ΙΑ', σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη νοµική και διοικητική αυτοτέλεια του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου. τόµ. ΙΑ', σ. 7817.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων και την τιµολογιακή πολιτική του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΙΑ', σ. 7819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη καταβολής του επιδόµατος τοκετού
σε όλες τις γυναίκες, εργαζόµενες στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, αυτοαπασχολούµενες, αγρότισσες, άνεργες
ή ανασφάλιστες. τόµ. ΙΑ', σ. 7822.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα που βιώνουν οι πάσχοντες από
σκλήρυνση κατά πλάκας. τόµ. ΙΑ', σ. 7936.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συσσώρευση δεδουλευµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς τους
παρόχους φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης. τόµ. ΙΒ', σ.
8104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση όλων των πληρωµών στην κρατική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία. τόµ. ΙΒ',
σ. 8227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο νοσοκοµείο της Λήµνου. τόµ. ΙΒ', σ. 8257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας.
τόµ. ΙΒ', σ. 8259.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο
των ιδιωτικών κλινικών από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.
τόµ. ΙΒ', σ. 8521.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Δράµας. τόµ. ΙΓ', σ.
9071.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα µη υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΥΣΥΦΑ). τόµ. ΙΓ', σ. 9073.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών
πόρων για την ολοκλήρωση του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων επαναλειτουργίας του Νοσοκοµείου "Παναγιά" του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "
Άγιος Παύλος". τόµ. ΙΓ', σ. 9283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαναλειτουργία των µονάδων "ειδικού σκοπού" του ΕΟΠΥΥ στα Οινόφυτα και την Παραλία Διστόµου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα σε θέµατα υγείας που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των Λειψών και της Νότιας Ρόδου. τόµ.
ΙΔ', σ. 9545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ρυθµίσεις διαθεσιµότητας-κινητικότητας εργαζοµένων σε δοµές του ΕΣΥ µε σκοπό την "κατεπείγουσα"
ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΕ', σ.
10635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,

σχετικά µε την άµεση κάλυψη των αναγκών σε πρωτοβάθµια περίθαλψη των κατοίκων και επισκεπτών της Λήµνου.
τόµ. ΙΖ', σ. 12034.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. ΙΖ', σ.
12091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία της 3ης Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ. ΙΗ', σ.
282.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε "τη συγκάλυψη του σκανδάλου ανεπάρκειας αντιγριπικών εµβολίων". τόµ. ΙΗ', σ. 283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις διακοµιδές των ασθενών στη Μαγνησία. τόµ.
ΙΗ', σ. 708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΚΕΘΕΑ.
τόµ. ΙΘ', σ. 969.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο του Μαιευτικού - Γυναικολογικού
Τµήµατος στο "Τζάνειο" Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ', σ. 2869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και
την αναστολή λειτουργίας του διαβητολογικού ιατρείου στο
"Μαµάτσειο" Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση της προσφοράς του. τόµ. ΚΒ', σ. 2998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την φαρµακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων
πολιτών - κατόχων βιβλιαρίου πρόνοιας. τόµ. ΚΒ', σ. 3633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου. τόµ. ΚΒ', σ. 3635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον Οίκο Ναύτου της Χίου.
τόµ. ΚΒ', σ. 3709.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην υλοποίηση των έργων για την ανασύσταση της λίµνης
Κάρλας. τόµ. Α', σ. 292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το κλείσιµο έξι αεροδροµίων στα Δωδεκάνησα. τόµ. Α', σ. 749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση του
αριθµού των πτήσεων στη σύνδεση Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης. τόµ. Γ', σ. 1838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ενηµέρωση
για τη διαγραφή των έργων υποδοµών της Κρήτης από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2007-2013. τόµ. Γ', σ. 1839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου αναβάθµισης του ραντάρ προσέγγισης του
Αεροδροµίου Χανίων. τόµ. Δ', σ. 2555.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανέγερση
µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα. τόµ. Δ', σ. 3081.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ποιότητα σήµατος κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Δ', σ. 3178.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση των
διοδίων από τις ανώνυµες εταιρείες εκµετάλλευσης, παρά
την µη τήρηση των νοµικών και συµβατικών υποχρεώσεών
τους. τόµ. Ζ', σ. 4725.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη συντήρησης και επισκευής της παλαιάς γέφυρας της Χαλκίδας. τόµ. Θ', σ. 6705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας που "παγώνει" ξανά την εκτροπή του Αχελώου. τόµ. Θ', σ. 6706.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µη εφαρµογή
της εργατικής νοµοθεσίας και της δικαστικής απόφασης από την εταιρεία "ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.". τόµ. Ι', σ.
7292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις νέες αυξήσεις
στα διόδια. τόµ. Ι', σ. 7293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντισεισµική
προστασία της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 7741.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση στις
τιµές των διοδίων. τόµ. ΙΑ', σ. 7826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία των
µεγάλων έργων στη Λακωνία. τόµ. ΙΑ', σ. 7829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίσπευση
των διαδικασιών και των µηχανισµών για την αδειοδότηση
των υδατοδροµίων. τόµ. ΙΑ', σ. 7941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης του νοµικού κενού, αναφορικά µε τη χρήση δεκτών
τύπου scanner ακρόασης ραδιοκυµάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 7943.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις ελλείψεις και
τις ανεπάρκειες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου επέκτασης του αερολιµένα Χανίων. τόµ. ΙΒ', σ. 8217.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για τα οικονοµικά και συµβατικά στοιχεία που αφορούν στην καταγγελθείσα σύµβαση παραχώρησης της "υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης". τόµ. ΙΒ', σ. 8219.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επικινδυνότητα του Εθνικού Δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. ΙΒ', σ. 8681.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
της "Εθνικής Οδού Βυτίνας - Αρχαίας Ολυµπίας και της παράκαµψης Λαγκαδίων". τόµ. ΙΓ', σ. 9067.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού της Πάτρας. τόµ.
ΙΓ', σ. 9070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα προβλήµατα
υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ', σ. 9543.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-

µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης στην εταιρεία "DIGEA Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε." για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης για 15 έτη.
τόµ. ΙΖ', σ. 12093.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ορθή πολιτική εξασφάλισης των δηµοσίων εσόδων από τη διαχείριση
των υλικών και άυλων υποδοµών της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ.
195.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση της
τιµής των διοδίων στην Κεντρική Ελλάδα. τόµ. ΚΑ', σ.
2413.
Υπουργός Επικρατείας
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί κατάργησης θέσεων µετακλητών. τόµ. Ι', σ. 6887.
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, αρµόδιο για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση,
σχετικά µε τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς
της πρώην ΕΡΤ. τόµ. Α', σ. 291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό για τη Δηµόσια Τηλεόραση, σχετικά µε τον
Περιφερειακό Σταθµό Δηµόσιας Ραδιοφωνίας στα Ιωάννινα. τόµ. Η', σ. 5773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό (για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση), σχετικά
µε τον απολογισµό των κυβερνητικών πράξεων στον τοµέα
της δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης και την ασυλία του Ειδικού
Διαχειριστή της "ΕΡΤ Α.Ε." τόµ. Θ', σ. 6708.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό (για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση), σχετικά
µε τη στελέχωση της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Ι', σ.
7221.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό και Κυβερνητική Εκπρόσωπο, σχετικά µε
την «εισβολή» τουρκικών ραδιοφωνικών σταθµών στη νήσο
Πάρο, αλλά και γενικότερα στην ελληνική επικράτεια. τόµ.
ΚΑ', σ. 2926.
ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α' 176) και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4218,
ΦΕΚ: 268 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ. 3094-3143, τόµ. Ε',
σ. 3188.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη συνδυαστικών µέτρων για την ενίσχυση της παραγωγής των εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΗ', σ. 168.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους
διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική
εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν
σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
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648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4209, ΦΕΚ: 253 A'/ 21.11.2013). τόµ.
Α', σ. 716, τόµ. Β', σ. 1460-1472, 1505-1506, 1516-1524,
τόµ. Γ', σ. 1845.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτων ποσών που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από εταιρείες τύπου
"WESTERN UNION". τόµ. Δ', σ. 2564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τους εργαζοµένους της "Olympic
Handling". τόµ. Ε', σ. 3181.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους της "Express Service". τόµ. Ζ', σ. 4750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργατών στην επιχείρηση "COCA COLA 3E". τόµ.
Θ', σ. 6174.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων από την "COCA - COLA 3Ε" στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ', σ. 6339.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΒΕΕ". τόµ. Θ', σ. 6478.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη νοµική προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων των τετρακοσίων πενήντα (450) εργαζοµένων στην επιχείρηση "HELLAS
ONLINE". τόµ. ΙΒ', σ. 8321.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αύξηση του
αριθµού των πτήσεων στη σύνδεση Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης. τόµ. Γ', σ. 1838.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη µη εφαρµογή
της εργατικής νοµοθεσίας και της δικαστικής απόφασης από την εταιρεία "ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.". τόµ. Ι', σ.
7292.
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
τους απολυµένους εργαζοµένους του φαρµακευτικού οµίλου "ALAPIS". τόµ. Η', σ. 5801.
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". (Κατάθεση).
τόµ. Κ', σ. 1713.
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Αναφορά στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και των
Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ', σ. 11978, 11981,
11995, 12006, 12007, 12009, 12010, 12012, 12013,

12016, 12015, 12017, 12018, 12019, 12020, 12022,
12023, 12025, 12026, 12027, 12028, 12072, 12077,
12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας
και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και
β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου
µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4222, ΦΕΚ: 279 Α' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 1932,
τόµ. Ε', σ. 3821-3826.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το µεταναστευτικό στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Γ', σ. 2334.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4248, ΦΕΚ: 68 Α' / 14.03.2014). τόµ. Δ', σ. 2601,
τόµ. ΙΑ', σ. 7980.
Αναφορά στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Η', σ. 5461,
5462, 5470, 5474, 5475, 5477, 5478, 5479, 5486.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας
της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων Συµφωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4259, ΦΕΚ: 97 Α' /
15.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ. 8278, τόµ. ΙΕ', σ. 10406-10411.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4291, ΦΕΚ: 202 Α' / 24.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερ-
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πόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σε αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4292,
ΦΕΚ: 203 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΚΑ', σ.
2725-2730, 2759.

κουρικών συντάξεων, του ΕΚΑΣ και του εφάπαξ από
1.1.2015. τόµ. ΙΒ', σ. 8669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων και εφάπαξ στους
ασφαλισµένους του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. τόµ.
ΙΒ', σ. 8683.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4226, ΦΕΚ: 3 A' / 07.01.2014). τόµ. Ε',
σ. 3198, τόµ. Ζ', σ. 4765-4768.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της Οµάδας Κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της, αφ’ ετέρου,
η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο
στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη σ’ αυτή Τελική Πράξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4260,
ΦΕΚ: 98 A' / 15.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ. 8278, τόµ. ΙΕ', σ.
10199-10203
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της
Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου
2006". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο "Παπαγεωργίου" ως µοναδικό εφηµερεύον. τόµ. ΙΑ',
σ. 7726.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών
2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα
σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία
(L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών (L
142) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4236, ΦΕΚ: 33 Α’ / 11.02.2014). τόµ. ΣΤ', σ.
4682, τόµ. Θ', σ. 6618-6661.
ΕΥΡΩΠΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής
Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4245, ΦΕΚ: 62 Α' / 11.03.2014).
τόµ. Η', σ. 5631, τόµ. ΙΑ', σ. 7997-8002.
ΕΦΑΠΑΞ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον καθορισµό
των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων µε τη νέα υπουργική απόφαση. τόµ. Δ', σ. 2399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κρατική επιχορήγηση της "αναλογικής" σύνταξης, των επι-

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4302, ΦΕΚ: 225 A'
/ 8.10.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΚΒ', σ. 3665-3690,
3713-3757, 3766.
Ζ
ΖΩΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο στοχοποίησης των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αντιµετώπισης
των κρουσµάτων λύσσας στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α', σ.
664.
ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στα προγράµµατα διατήρησης ντόπιων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και εγκατάστασης νέων γεωργών. τόµ. Ι', σ.
7213.
ΖΩΟΝΟΣΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ζωονόσου "ευλογία" στην περιφερειακή Ενότητα Έβρου. τόµ. Α', σ. 267.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον κίνδυνο στοχοποίησης των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αντιµετώπισης
των κρουσµάτων λύσσας στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α', σ.
664.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην κτηνοτροφία σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Λέσβο, από κρούσµατα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. τόµ. Δ', σ.
2484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού στην Πελοπόννησο. τόµ. ΙΗ', σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο κρούσµα
ευλογιάς αιγοπροβάτων στον Έβρο. τόµ. ΙΗ', σ. 605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις δραµατικές επιπτώσεις του καταρροϊκού πυρετού στην αιγοπροβατοτροφία. τόµ. ΚΑ', σ. 2415.
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Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξάπλωση τού
ιού τού καταρροϊκού πυρετού σε όλη τη χώρα. τόµ. ΚΒ', σ.
3707.
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΣΤ', σ. 4656.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4273, ΦΕΚ: 146 Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΔ', σ.
9575, τόµ. ΙΘ', σ. 971-1016, 1017-1103.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ (Η.Σ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άρση της
πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ).
(Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΑ', σ. 7945-7960.
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4277, ΦΕΚ: 156 Α' / 01.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11865,
τόµ. ΙΘ', σ. 1451-1489, 1517-1573.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ". τόµ. Ι', σ. 7074.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Β', σ. 913.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το Γηροκοµείο
Βόλου. τόµ. Θ', σ. 6341.

Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο Βόλου. τόµ. Θ', σ.
6341.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων.
τόµ. ΙΑ', σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων. τόµ. ΙΑ',
σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ολική περικοπή των συντάξεων των ανασφάλιστων οµογενών υπερηλίκων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών. τόµ. ΙΓ', σ.
9287.
ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Αναφορά στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος (14η
Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ', σ. 2928-2937.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των θυµάτων της
Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος. τόµ.
ΚΑ', σ. 2937.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή
της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου η οποία υπογράφηκε στο
Άµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του
Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4234, ΦΕΚ: 028 Α' /
04.02.2014). τόµ. Γ', σ. 2288, τόµ. Η', σ. 5827-5834.
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Η.Π.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας
και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και
β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου
µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4222, ΦΕΚ: 279 Α' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 1932,
τόµ. Ε', σ. 3821-3826.
Θ
ΘΕΑΤΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
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παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο. τόµ.
ΙΓ', σ. 9181.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντισεισµική
προστασία της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 7741.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µη εναλλακτική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και συνταξιούχων που αρνούνται, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να παραλάβουν τον ΑΜΚΑ. τόµ. ΙΑ', σ. 7372, 7373,
7374.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
Ι
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη νόµιµης διάθεσης των νερών από τις πλύσεις
των ιδιωτικών υδροθεραπευτηρίων στα Λουτρά Αιδηψού.
τόµ. Ι', σ. 6880.
ΙΑΤΡΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, τόµ. Β', σ. 1472-1505,
1506-1511.

ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τους ελέγχους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και το Ιατρείο των "Γιατρών του Κόσµου".
τόµ. Δ', σ. 2566.
ΙΑΤΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4213, ΦΕΚ: 261 A'/
09.12.2013). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Δ', σ. 2410-2479, 27702774, 2776, 2777, 2778-2815, 3074-3080, 3143-3144.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την έλλειψη παιδιάτρων στην Μαγνησία. τόµ. Η', σ.
5653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη νέα µείωση στη συνταγογράφηση φαρµάκων
από τους γιατρούς που είναι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ.
τόµ. Θ', σ. 6481.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
ΙΑΤΡΟΙ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
639-670.
ΙΑΤΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς λόγω της ελλιπούς στελέχωσής του σε
ιατρικό δυναµικό. τόµ. Α', σ. 334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα γενικά
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ',
σ. 2289.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
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Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
639-670.
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων από νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Β', σ. 787.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους οικοδόµους. τόµ. Β', σ. 1121.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας. τόµ. Ι', σ. 6881.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση όλων των πληρωµών στην κρατική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία. τόµ. ΙΒ',
σ. 8227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την φαρµακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων
πολιτών - κατόχων βιβλιαρίου πρόνοιας. τόµ. ΚΒ', σ. 3633.
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των οφειλών των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και
στον ΟΑΕΕ. τόµ. Α', σ. 660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ελλείψεις του προσωπικού στα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Δ', σ. 3083.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας για οφειλέτες του ΙΚΑ,
του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 9172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Χαλκίδας. τόµ.
ΙΗ', σ. 699.
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία,
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" (Α
219/2013)"". (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου
άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α219/2013)"". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4227, ΦΕΚ: 4 Α' / 07.01.2014). τόµ.
Δ’, σ. 2442, τόµ Ζ', σ. 4874-4886.

Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4271, ΦΕΚ: 144 A' / 28.06.2014).
τόµ. ΙΗ', σ. 186, 393-431.
ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
ΙΜΙΑ (Βραχονησίδα)
Αναφορά στη µνήµη των πεσόντων ηρώων, πιλότων της
Ελληνικής Αεροπορίας στα Ίµια. τόµ. Θ', σ. 6469, 6471.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των ηρώων πιλότων της Ελληνικής Αεροπορίας στα Ίµια. τόµ. Θ', σ. 6473.
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4226, ΦΕΚ: 3 A' / 07.01.2014). τόµ. Ε',
σ. 3198, τόµ. Ζ', σ. 4765-4768.
ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις ενδείξεις για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη. τόµ. ΙΒ', σ. 8099.
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας
και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και
β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου
µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασι-
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λείου της Νορβηγίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4222, ΦΕΚ: 279 Α' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 1932,
τόµ. Ε', σ. 3821-3826.
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4283, ΦΕΚ: 189 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 1736, τόµ. ΚΑ', σ. 2421-2486.
ΙΣΡΑΗΛ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
Κ
ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
αίτηµα µετεγκατάστασης του Καζίνου της Πάρνηθας που έχει καταθέσει η εταιρεία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.»
στο Υπουργείο Τουρισµού. τόµ. Η', σ. 5600.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις επιτροπές επιλογής
και εξέλιξης των καθηγητών στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
της χώρας. τόµ. ΚΑ', σ. 2514.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής, για τη
Β’Σύνοδο της ΙΕ’Περιόδου. τόµ. Α', σ. 5.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α', σ. 24, 25,
262, 271, 272, 276, 278, 282, 284, 285, 292, 294, 295,
296, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 339, 351, 354, 369,
372, 650, 651, 652, 656, 657, 670, 671, 674, 679, 684,
685, 691, 697, τόµ. Β', σ. 789, 791, 792, 797, 798, 799,
803, 816, 818, 823, 825, 857, 858, 859, 861, 862, 863,
864, 869, 874, 878, 879, 887, 889, 901, 905, 906, 913,
929, 933, 1084, 1085, 1086, 1089, 1090, 1091, 1096,
1099, 1104, 1106, 1107, 1112, 1113, 1114, 1115, 1125,
1134, 1138, 1139, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149,
1150, 1151, 1248, 1257, 1272, 1279, 1282, 1285, 1287,
1288, 1289, 1290, 1291, 1296, 1297, 1298, 1302, 1319,
1321, 1323, 1330, 1332, 1334, 1337, 1339, 1341, 1343,
1349, 1356, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,
1365, 1376, 1377, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386,
1389, 1393, 1394, 1399, 1418, 1419, 1423, 1424, 1427,
1432, 1433, 1435, 1436, 1437, 1439, 1444, 1445, 1450,
1452, 1453, 1454, 1455, 1460, 1462, 1468, 1469, 1470,
1474, 1475, 1478, 1505, 1511, τόµ. Γ', σ. 1525, 1539,
1542, 1543, 1576, 1827, 1828, 1832, 1837, 1838, 1840,
1842, 1843, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898,
1899, 1900, 1901, 1905, 1912, 1916, 1924, 1929, 1932,
1935, 1941, 1951, 1958, 1963, 1965, 1966, 1969, 1974,
1975, 1977, 1978, 1989, 1991, 1994, 2001, 2002, 2005,
2006, 2007, 2013, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024,
2025, 2026, 2028, 2030, 2031, 2033, 2042, 2044, 2050,

2051, 2052, 2053, 2054, 2058, 2059, 2060, 2062, 2064,
2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2074, 2075,
2078, 2080, 2091, 2096, 2098, 2099, 2100, 2101, 2103,
2104, 2105, 2111, 2130, 2131, 2133, 2135, 2141, 2146,
2152, 2158, 2164, 2169, 2170, 2179, 2180, 2181, 2182,
2183, 2188, 2189, 2205, 2206, 2228, 2229, 2232, 2233,
2235, 2236, 2246, 2250, 2254, 2261, 2273, 2274, 2275,
2276, 2279, 2280, 2282, 2283, 2286, 2287, 2288, 2295,
2320, 2324, 2325, 2326, 2327, τόµ. Δ', σ. 2337, 2339,
2341, 2342, 2347, 2348, 2355, 2400, 2406, 2410, 2411,
2412, 2415, 2416, 2422, 2424, 2427, 2428, 2430, 2432,
2438, 2439, 2441, 2445, 2446, 2449, 2461, 2464, 2467,
2468, 2469, 2473, 2474, 2475, 2476, 2475, 2476, 2477,
2478, 2479, 2482, 2484, 2489, 2493, 2501, 2512, 2513,
2517, 2518, 2520, 2531, 2532, 2533, 2552, 2553, 2554,
2606, 2610, 2611, 2631, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777,
2778, 2779, 2806, 2813, 2815, 3074, 3075, 3076, 3077,
3078, 3079, 3086, 3090, 3091, 3094, 3096, 3103, 3106,
3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3118, 3123, 3124,
3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3134, 3135, 3136,
3137, 3138, 3141, 3143, 3144, 3175, 3176, τόµ. Ε', σ.
3181, 3185, 3191, 3196, 3403, 3406, 3411, 3412, 3444,
3449, 3450, 3451, 3453, 3454, 3455, 3458, 3461, 3469,
3477, 3478, 3482, 3483, 3484, 3492, 3493, 3494, 3495,
3504, 3506, 3511, 3512, 3513, 3516, 3517, 3518, 3520,
3527, 3534, 3535, 3546, 3548, 3557, 3569, 3571, 3577,
3580, 3596, 3599, 3602, 3604, 3618, 3620, 3627, 3624,
3635, 3637, 3640, 3641, 3644, 3645, 3646, 3649, 3650,
3652, 3696, 3659, 3661, 3676, 3683, 3718, 3720, 3721,
3723, 3724, 3821, 3822, 3825, 3887, 3893, 3894, 3897,
3899, 3902, 3903, 3921, 3922, 3924, 3926, 3927, 3928,
3929, 3931, 3934, 3935, 3942, 3944, τόµ. ΣΤ', σ. 3950,
3952, 3953, 3955, 3956, 3957, 3960, 3961, 3963, 3965,
3976, 3983, 3988, 3989, 3991, 3994, 4004, 4005, 4008,
4010, 4012, 4020, 4065, 4353, 4355, 4623, 4627, 4628,
4630, 4636, 4639, 4640, 4641, 4656, 4662, 4663, 4670,
4675, 4679, 4685, 4686, 4688, 4689, 4695, 4696, 4698,
4699, 4701, 4702, 4707, 4709, 4710, τόµ. Ζ', σ. 4753,
4765, 4767, 4787, 4842, 4844, 4845, 4847, 4848, 4874,
4877, 4878, 4880, 4883, 4887, 4889, 4890, 4893, 4910,
4911, 4913, 4915, 4916, 4917, 4918, 4920, 4926, 4929,
4937, 4939, 4942, 4945, 4946, 4947, 4948, 4987, 4988,
5004, 5014, 5015, 5016, 5020, 5025, 5027, 5029, 5030,
5036, 5041, 5048, 5052, 5062, 5067, 5072, 5073, 5074,
5075, 5080, 5081, 5083, 5084, 5088, 5090, 5091, 5092,
5093, 5094, 5097, 5100, 5103, 5117, 5118, 5130, 5136,
5140, 5157, 5163, 5164, 5169, 5173, 5174, 5185, 5186,
5187, 5190, 5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5202,
5203, 5204, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5221, 5222,
5228, 5233, 5238, 5240, 5242, 5243, 5244, 5245, 5244,
5247, 5248, 5250, 5254, 5262, 5270, 5275, 5276, 5279,
5339, 5340, 5341, 5345, 5349, 5356, 5357, 5364, 5365,
5368, 5371, 5372, 5373, 5385.Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, τόµ. Η', σ. 5407, 5408, 5409, 5412, 5414,
5415, 5422, 5426, 5428, 5429, 5431, 5432, 5434, 5436,
5440, 5447, 5466, 5475, 5477, 5479, 5480, 5483, 5506,
5509, 5591, 5594, 5600, 5602, 5604, 5606, 5608, 5612,
5615, 5617, 5621, 5624, 5625, 5626, 5627, 5631, 5654,
5655, 5656, 5662, 5668, 5687, 5710, 5711, 5714, 5718,
5723, 5725, 5730, 5732, 5734, 5735, 5739, 5743, 5771,
5773, 5778, 5782, 5785, 5790, 5795, 5796, 5797, 5799,
5822, 5823, 5825, 5827, 5832, 5833, 5905, 5906, 5907,
5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, τόµ. Θ', σ. 6173,
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6176, 6178, 6179, 6181, 6184, 6191, 6193, 6194, 6195,
6198, 6199, 6200, 6201, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214,
6215, 6216, 6217, 6224, 6228, 6229, 6235, 6237, 6238,
6239, 6240, 6269, 6273, 6276, 6277, 6280, 6286, 6300,
6302, 6304, 6305, 6308, 6313, 6314, 6315, 6321, 6322,
6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6310, 6311, 6331,
6338, 6339, 6341, 6344, 6348, 6360, 6361, 6366, 6368,
6383, 6399, 6400, 6401, 6402, 6406, 6405, 6406, 6410,
6440, 6441, 6453, 6475, 6482, 6484, 6489, 6618, 6625,
6627, 6630, 6631, 6632, 6633, 6635, 6637, 6639, 6640,
6642, 6643, 6644, 6646, 6647, 6651, 6652, 6653, 6654,
6656, 6658, 6659, 6670, 6680, 6681, 6682, 6685, 6687,
6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6700, 6701, 6702,
6705, 6709, 6711, 6713, 6721, 6724, 6726, 6729, 6730,
τόµ. Ι', σ. 6759, 6761, 6762, 6765, 6766, 6780, 6781,
6783, 6785, 6786, 6788, 6790, 6794, 6797, 6798, 6800,
6803, 6804, 6805, 6807, 6808, 6819, 6824, 6829, 6832,
6835, 6842, 6843, 6845, 6853, 6854, 6856, 6857, 6858,
6859, 6863, 6864, 6865, 6870, 6872, 6876, 6877, 6889,
6891, 6898, 6904, 6905, 6906, 6914, 6953, 6981, 6982,
6983, 6984, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7022,
7025, 7026, 7027, 7051, 7059, 7061, 7064, 7065, 7066,
7078, 7105, 7106, 7107, 7109, 7111, 7112, 7116, 7117,
7119, 7124, 7160, 7164, 7166, 7167, 7169, 7170, 7180,
7183, 7188, 7192, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199,
7203, 7211, 7213, 7219, 7221, 7227, 7229, 7291, 7294,
7296, τόµ. ΙΑ', σ. 7327, 7328, 7333, 7350, 7352, 7363,
7374, 7380, 7608, 7609, 7610, 7611, 7633, 7634, 7639,
7644, 7649, 7657, 7662, 7665, 7671, 7686, 7700, 7703,
7718, 7719, 7720, 7724, 7726, 7728, 7731, 7736, 7740,
7771, 7772, 7776, 7780, 7781, 7786, 7790, 7801, 7803,
7805, 7806, 7807, 7813, 7821, 7824, 7825, 7826, 7827,
7832, 7833, 7933, 7835, 7836, 7890, 7897, 7898, 7899,
7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908,
7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7949, 7952,
7956, 7963, 7969, 7971, 7980, 7999, 8000, 8001, τόµ.
ΙΒ', σ. 8034, 8038, 8048, 8055, 8070, 8071, 8076, 8078,
8079, 8080, 8110, 8111, 8112, 8113, 8119, 8124, 8130,
8131, 8140, 8141, 8142, 8143, 8149, 8150, 8154, 8162,
8169, 8172, 8173, 8174, 8176, 8177, 8178, 8182, 8183,
8184, 8185, 8187, 8189, 8190, 8190, 8191, 8192, 8195,
8197, 8198, 8199, 8204, 8207, 8207, 8209, 8210, 8215,
8223, 8225, 8226, 8241, 8244, 8247, 8248, 8253, 8255,
8285, 8290, 8412, 8417, 8434, 8435, 8438, 8439, 8440,
8441, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8454, 8455,
8456, 8462, 8465, 8468, 8486, 8488, 8496, 8504, 8509,
8523, 8528, 8529, 8531, 8532, 8534, 8536, 8538, 8549,
8551, 8552, 8553, 8561, 8567, 8570, 8575, 8576, 8577,
8579, 8581, 8582, 8653, 8671, 8675, 8680, 8683, τόµ.
ΙΓ', σ. 8709, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8776,
8785, 8788, 8791, 8799, 8800, 8801, 8805, 8806, 8808,
8821, 8823, 8824, 8825, 8832, 8834, 8836, 9048, 9051,
9054, 9060, 9061, 9062, 9067, 9075, 9089, 9090, 9091,
9092, 9093, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101,
9103, 9104, 9105, 9107, 9108, 9142, 9143, 9176, 9177,
9185, 9234, 9235, 9238, 9239, 9251, 9256, 9260, 9261,
9262, 9265, 9286, 9287, 9290, 9313, 9316, 9317, 9319,
9320, τόµ. ΙΔ', σ. 9322, 9323, 9324, 9326, 9334, 9340,
9341, 9344, 9345, 9347, 9352, 9355, 9391, 9392, 9398,
9414, 9434, 9437, 9543, 9545, 9548, 9549, 9551, 9552,
9554, 9559, 9561, 9564, 9565, 9566, 9570, 9571, 9574,
9575, 9576, 9577, 9579, 9580, 9602, 9617, 9619, 9620,
9621, 9626, 9627, 9633, 9636, 9637, 9642, 9643, 9644,

9646, 9648, 9657, 9659, 9668, 9673, 9675, 9676, 9677,
9678, 9679, 9681, 9682, 9684, 9685, 9692, 9928, 9929,
9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9936, 9939, 9943, 9944,
9945, τόµ. ΙΕ', σ. 9955, 9958, 9969, 9970, 9986, 9987,
9988, 9989, 9991, 9993, 10001, 10002, 10005, 10006,
10007, 10035, 10036, 10038, 10039, 10043, 10041,
10045, 10049, 10051, 10052, 10053, 10055, 10056,
10057, 10061, 10062, 10063, 10066, 10067, 10068,
10089, 10091, 10097, 10100, 10101, 10102, 10103,
10104, 10105, 10121, 10122, 10123, 10130, 10133,
10155, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163, 10166,
10169, 10173, 10178, 10179, 10181, 10186, 10188,
10199, 10201, 10406, 10408, 10409, 10410, 10411,
10412, 10414, 10415, 10420, 10421, 10426, 10429,
10430, 10433, 10439, 10440, 10441, 10446, 10449,
10453, 10471, 10472, 10476, 10477, 10478, 10480,
10484, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10498,
10557, 10559, 10560, 10568, 10569, 10570, 10572,
10574, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582,
10583, 10584, 10585, 10586, 10591, 10592, 10595,
10597, 10598, 10656, 10657, 10658, 10634, 10635,
10641, 10646, 10655, 10656, 10659, 10660, 10661,
10664, 10666, 10667, 10668, 10669, τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671,
10683, 10685, 10686, 10687, 10690, 10691, 10692,
10693, 10697, 10698, 10699, 10700, 10701, 10702,
10706, 10730, 10733, 10734, 10736, 10737, 10739,
10741, 10744, 10748, 10752, 10754, 10754, 10755,
10757, 10758, 10760, 10763, 10768, 10769, 10770,
10774, 10775, 10776, 10779, 10781, 10783, 10784,
10785, 10789, 10790, 10792, 10794, 10795, 10800,
10801, 10802, 10803, 10804, 11081, 11083, 11172,
11174, 11184, 11194, 11197, 11198, 11199, 11200,
11202, 11211, 11220, 11226, 11227, 11227, 11229,
11230, 11231, 11233, 11235, 11238, 11239, 11240,
11241, 11242, 11243, 11244, 11246, 11247, 11248,
11249, 11253, 11254, 11255, 11256, 11257, 11259,
11260, 11261, 11263, 11264, 11265, 11266, 11268,
11269, 11270, 11271, 11281, 11282, 11284, 11285,
11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293,
11294, 11295, 11296, 11298, 11299, 11309, 11311,
11314, 11315, 11317, 11321, 11339, 11389, 11390,
11391, 11395, 11400, 11401, 11402, 11403, 11405, τόµ.
ΙΖ', σ. 11409, 11410, 11411, 11412, 11417, 11420,
11422, 11425, 11426, 11446, 11448, 11449, 11450,
11675, 11677, 11678, 11681, 11682, 11683, 11686,
11690, 11691, 11692, 11694, 11701, 11702, 11706,
11711, 11717, 11719, 11720, 11724, 11743, 11747,
11749, 11752, 11753, 11755, 11757, 11761, 11764,
11767, 11773, 11777, 11782, 11787, 11793, 11855,
11857, 11865, 11866, 11867, 11868, 11873, 11883,
11884, 11885, 11888, 11889, 11890, 11891, 11978,
11979, 11980, 11981, 11991, 12007, 12018, 12022,
12023, 12024, 12026, 12028, 12029, 12038, 12045,
12052, 12056, 12057, 12061, 12063, 12064, 12065,
12067, 12070, 12072, 12074, 12075, 12076, 12081,
12095, 12096, 12097, 12099, 12114, 12115, 12121,
12122, 12123, τόµ. ΙΗ', σ. 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71,
72, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 170,
172, 201, 208, 215, 217, 219, 222, 223, 226, 235, 244,
245, 282, 289, 303, 305, 308, 309, 310, 311, 316, 317,
326, 327, 330, 331, 332, 342, 393, 400, 408, 412, 422,
424, 425, 429, 430, 607, 611, 617, 626, 629, 633, 648,
653, 654, 663, 666, 667, 668, 701, 703, 704, 711, 712,
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715, 716, 717, 719, 733, 735, 741, 744, 745, 747, 750,
751, 752, 754, 755, 760, 761, 770, 771, 774, 775, 779,
780, 783, 785, τόµ. ΙΘ', σ. 788, 795, 796, 800, 803, 804,
805, 806, 807, 809, 810, 812, 813, 818, 819, 825, 827,
828, 829, 830, 835, 836, 839, 840, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 862,
864, 965, 967, 971, 973, 976, 977, 978, 987, 1004, 1005,
1007, 1008, 1010, 1012, 1016, 1017, 1020, 1021, 1022,
1026, 1028, 1029, 1031, 1032, 1038, 1046, 1047, 1050,
1051, 1053, 1062, 1063, 1064, 1066, 1069, 1070, 1074,
1075, 1081, 1082, 1087, 1088, 1089, 1090, 1090, 1091,
1096, 1103, 1109, 1123, 1127, 1128, 1129, 1136, 1138,
1156, 1162, 1166, 1169, 1171, 1172, 1173, 1175, 1182,
1183, 1184, 1191, 1193, 1194, 1196, 1197, 1199, 1203,
1204, 1205, 1207, 1211, 1213, 1216, 1219, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223, 1226, 1227, 1228, 1232, 1233, 1234,
1251, 1267, 1271, 1275, 1281, 1282, 1285, 1286, 1287,
1288, 1306, 1308, 1315, 1323, 1333, 1334, 1335, 1336,
1337, 1338, 1339, 1340, 1348, 1349, 1350, 1351, 1356,
1357, 1362, 1366, 1374, 1375, 1377, 1379, 1383, 1386,
1391, 1393, 1397, 1398, 1399, 1405, 1419, 1451, 1452,
1453, 1456, 1462, 1476, 1477, 1479, 1480, 1482, 1483,
1517, 1524, 1526, 1527, 1531, 1546, 1547, 1560, 1561,
1563, 1564, 1565, 1568, 1569, τόµ. Κ', σ. 1659, 1668,
1671, 1673, 1677, 1680, 1681, 1686, 1688, 1695, 1722,
1725, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 1733, 1734, 1735,
1740, 1741, 1749, 1742, 1755, 1756, 1757, 1758, 1765,
1767, 1768, 1771, 1776, 1785, 1788, 1792, 1794, 1795,
1805, 1817, 1821, 1823, 1826, 1880, 1882, 1883, 1896,
1897, 1899, 1897, 1903, 1904, 1907, 1910, 1911, 1916,
1917, 1919, 1921, 1923, 1924, 1925, 1943, 1944, 1946,
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963,
1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980,
1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995,
2000, 2001, 2004, 2007, 2011, 2014, 2019, 2021, 2022,
2310, 2312, 2314, 2326, 2328, 2329, 2332, 2334, 2336,
τόµ. ΚΑ', σ. 2363, 2367, 2370, 2381, 2382, 2390, 2391,
2393, 2395, 2398, 2399, 2401, 2404, 2405, 2408, 2409,
2411, 2414, 2419, 2421, 2425, 2426, 2432, 2438, 2440,
2441, 2444, 2446, 2453, 2455, 2456, 2465, 2466, 2467,
2471, 2475, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2483, 2484,
2508, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, 2519, 2523, 2527,
2528, 2536, 2537, 2543, 2545, 2546, 2551, 2552, 2553,
2554, 2555, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2571,
2575, 2577, 2579, 2580, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589,
2595, 2598, 2604, 2605, 2607, 2617, 2618, 2619, 2620,
2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2628, 2636, 2672, 2673,
2674, 2675, 2676, 2710, 2725, 2729, 2730, 2808, 2810,
2818, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2830, 2835, 2836,
2838, 2843, 2844, 2847, 2853, 2855, 2872, 2873, 2874,
2880, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2888, 2889, 2890,
2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2898, 2900, 2901, 2902,
2905, 2926, 2927, 2928, 2929, 2938, 2944, τόµ. ΚΒ', σ.
3010, 3014, 3015, 3016, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023,
3024, 3030, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3051, 3052,
3054, 3633, 3636, 3637, 3638, 3645, 3646, 3648, 3651,
3654, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3665, 3673, 3675,
3679, 3680, 3685, 3686, 3710, 3713, 3715, 3716, 3719,
3721, 3722, 3733, 3734, 3730, 3738, 3739, 3740, 3741,
3743, 3744, 3745, 3746, 3749, 3750, 3751, 3753, 3764,
3776, 3781, 3787, 3796, 3797, 3798, 3800, 3803, 3804,
3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3811, 3819, 3820, 3825,
3826, 3827, 3828, 3829, 3831, 3832, 3834, 3836, 3838,

3839, 3840, 3841, 3843, 3845, 3848, 3849, 3850, 3851,
3852, 3854, 3855, 3856, 3857, 3859, 3860, 3861, 3862,
3863, 3873, 3934, 3939, 3941, 3948, 3953, 3954.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης και της
ψηφοφορίας επί των αιτήσεων της άρσης της ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Α', σ. 25, 374, 375.τόµ. Γ', σ. 1543, 1544,
τόµ. Δ’, σ. 2774, 2778, 2779, τόµ. ΣΤ’, σ. 4026, 4031, τόµ.
Η’, σ. 5905, 5913, τόµ. ΙΑ’ σ. 7381, 7382, τόµ. ΙΓ’, σ.
8824, 8826, τόµ. ΙΔ’, σ. 9677, 9685, τόµ. ΙΣΤ’ σ. 10800,
10803, τόµ. ΙΖ’ σ. 11424, 11440.
Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του Προέδρου της
Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού
της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), όπως ισχύει". τόµ. Α', σ. 264-265.
Αναφορά στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Α', σ. 328,
τόµ. Β’, σ. 1297, τόµ. Γ’, σ. 2300, τόµ. Δ’, σ. 2554, τόµ. Η’,
σ. 5805, τόµ. Ι’, σ. 7213, 7297, 7302, τόµ. ΙΒ’, σ. 8523,
8530, τόµ. ΙΓ’, σ. 9069, 9172.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Α. Ψυχάρη, Ε. Μεϊµαράκη, Α. Παπακώστα, Ο. Βαλαβάνη, Γ. Βαρεµένου, Μ. Βορίδη, Α. Δερµεντζόπουλου, Γ. Ορφανού, Π.
Ρήγα, Φ. Σαχινίδη, Δ. Τσουµάνη, Χ. Δήµα, Ι. Κεφαλογιάννη. Ε. Μπασιάκου, Δ. Χριστογιάννη, Γ. Κουτσούκου, Α. Δαβάκη, Θ. Δρίτσα και Β. Κατριβάνου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου
(δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ.
Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ.
375-394.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Ι. Μιχελάκη, Δ. Αβραµόπουλου, Π. Κουρουµπλή, Κ. Γεροντόπουλου,
Ε. Ράπτη, Ν. Κακλαµάνη, Γ. Κουτσούκου και Α. Κοντού,
σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία
επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 830-839.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ. Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας
της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-10-2013) στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β', σ. 861, 862, 863, 866, 874.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα ή όχι δευτερολογίας της Βουλευτού του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1362.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη νοµιµότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων
άρσης ασυλίας Βουλευτών, λόγω µη εκφώνησης των ονοµάτων των Βουλευτών που είναι προσωρινά κρατούµενοι.
τόµ. Γ', σ. 1544.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ρι-
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ζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ', σ.
1951.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης, που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ.
Γ', σ. 1953-1954.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγκυρότητα και νοµιµότητα της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του, λόγω µη συµµετοχής των
τριών προφυλακισµένων Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
τόµ. Γ', σ. 1954, 1965, 1967.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία Υπουργού σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης µε την
αιτιολογία ότι θα απαντηθεί η ερώτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Γ', σ. 2299.
Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, στη διαδικασία συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Δ', σ. 2494.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν είναι δυνατή ή όχι η αναφορά στον προϋπολογισµό κατά την κατάθεσή του στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ', σ. 2519, 2520, 2529.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ' άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2773,
2776, 2777, 2778, 2779, 2806, 2811, 2812, 2813, 2814,
3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ταυτόχρονη ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ', σ. 2774, 2776, 2811, 2813, 2814.
Αίτηση για παραβίαση του Κανονισµού Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου. τόµ. Δ', σ. 2776.
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, των προτάσεων: "Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ.
Ε', σ. 3399-3408.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ε', σ. 3411, 3412.

Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Ε', σ. 3730, 3731.
Συζήτηση επί του Κανονισµού, σχετικά µε εκφράσεις που
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια οµιλίας του Βουλευτή
της Χρυσής Αυγής κ. Α. Ματθαιόπουλου και διαγραφή αυτών. τόµ. ΣΤ', σ. 3992.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την τροποποίηση της ηµερήσιας διάταξης. τόµ. ΣΤ', σ. 4008.
Αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ', σ. 4026, 4027, 4029.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Θ. Μπακογιάννη, Δ. Αβραµόπουλου, Δ. Παπαδηµούλη, Ι. Δραγασάκη, Ι. Μανιάτη Κ. Τζαβάρα, Κ. Γεροντόπουλου, Κ. Τριαντάφυλλου, Μ. Μπόλαρη, Ι. Γαϊτάνη, Χ. Μαντά, Α. Θεοπεφτάτου, Β. Χατζηλάµπρου και Α. Σπηλιωτόπουλου, σχετικά
µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για την
άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π.
Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ', σ.
4034, 4043-4050, 4051, 4059-4064.
Συζήτηση και ψήφιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 118 του Κανονισµού της Βουλής, της πρότασης του Προέδρου της Βουλής:
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α' /24.6.1987) και
Μέρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997), όπως ισχύει». τόµ. ΣΤ',
σ. 4065-4068.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της ειδικής διαδικασίας για την αναστολή χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων και ιδιαίτερα για την διαδικασία συζήτησης της Έκθεσης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την αναστολή χρηµατοδότησης του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ.
Ζ', σ. 4882, 4883.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την
επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και
υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4897, 4898.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες
διατάξεις", λόγω διαγραφής άρθρων από τον Υπουργό.
τόµ. Ζ', σ. 5233.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυ-
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ξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ', σ. 5237-5238.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5407,
5408, 5409.
Αναφορά στον τρόπο της διαδικασίας που ορίζεται από
το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η', σ. 5414, 5415,
5419.
Αφαίρεση του λόγου, του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη, από τον Προεδρεύοντα
κ. Ιωάννη Δριβελέγκα, λόγω παραβίασης του άρθρου 79
του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. Η', σ. 5711.
Έγερση από την Προεδρική Έδρα του Γ' Αντιπροέδρου
της Βουλής κ. Χ. Μαρκογιαννάκη και επιβολή πειθαρχικής
ποινής στη Βουλευτή κ. Ε. Ζαρούλια για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά. τόµ. Θ', σ. 6262.
Αναφορά σε εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν από τον
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Αρβανίτη κατά της διάρκεια
της οµιλίας του στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
εντολή από τον Προεδρεύοντα κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη
για διαγραφή αυτών. τόµ. Ι', σ. 7164, 7167.
Αναφορά του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη στη διαγραφή λέξεων που χρησιµοποίησε κατά
τη διάρκεια οµιλίας του σε σχέδιο νόµου του Υπ. Διακαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων από τον
Προεδρεύοντα κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ι', σ. 7229.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απουσία όλων των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου µε αποτέλεσµα την διαγραφή όλων
των ερωτήσεων. τόµ. Ι', σ. 7302.
Αναφορά στην παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη συνεδρίαση A, 19 Φεβρουαρίου 2014. τόµ. ΙΑ', σ. 7374.
Αναφορά του Προεδρεύοντα κ. Ι. Δραγασάκη στον χαρακτηρισµό που έκανε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ν.
Μίχος, για Υπουργό µιας χώρας κατά τη διάρκεια οµιλίας
του. τόµ. ΙΑ', σ. 7716.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανακοίνωση διαβίβασης δικογραφιών στη Βουλή. τόµ. ΙΑ', σ.
7717.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν υπάρχει η απαιτούµενη πλειοψηφία για την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη". τόµ.
ΙΒ', σ. 8209.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, "ένσταση λόγω άκυρης
διενέργειας της ψηφοφορίας και άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30". τόµ. ΙΒ', σ. 8215.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8233-8234, 8245,
8247, 8248.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη απάντηση Υπουργών σε επίκαιρες ερωτήσεις λόγω αναρµοδιότητας. τόµ. ΙΒ', σ. 8257, 8261.
Συζήτηση επί της δήλωσης του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8325-8328.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή των τροπολογιών 1277/47 17.03.2014 και τις
1275/45 14.03.2014 που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε το
"πόθεν έσχες" των διατελεσάντων Υπουργών και την Πολιτογράφηση των αλλοδαπών αντίστοιχα, οι οποίες είναι εκπρόθεσµες και άσχετες µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8772.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση και την επανακατάθεση της νοµοτεχνικής βελτίωσης
που αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ', σ. 8807, 9048, 9061.
Αναφορά στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης
που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9078, 9080, 9089, 9091, 9093,
9096.
Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Λ.
Γρηγοράκου, ότι το άρθρο 19 στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις", αποσύρεται.
τόµ. ΙΓ', σ. 9113.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012
και άλλες διατάξεις", το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε
τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΔ', σ. 9321, 9322.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ', σ.
9366 - 9378.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
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Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του Κόµµατός του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 150 του Κανονισµού της Βουλής τόµ. ΙΔ', σ. 9550.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΕ', σ. 10501, 10502, 10558.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγγραφή τριών Βουλευτών στον κατάλογο των οµιλητών, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις", µετά την προθεσµία που έχει ορισθεί, δηλαδή µετά τους δυο πρώτους ειδικούς αγορητές. τόµ. ΙΖ', σ. 11999-12000.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής και το άρθρο 62
του Συντάγµατος, όπου λέει: "Η άδεια για την άρση της ασυλίας θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση του Εισαγγελέα
για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής", στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ.
12119, 12121, 12122, 12123.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 5693/3738/12-62014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε
το προβλεπόµενο από τα άρθρα 70, 71 και 72 του Συντάγµατος και 31 του Κανονισµού της Βουλής Τµήµα Διακοπής
των Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις του, Α', Β' και Γ'. τόµ. ΙΗ', σ. 1 - 15.
Ανακοινώνεται ότι µε την υπ’ αριθµόν 5729/3765/13-62014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκαν
οι προβλεπόµενες από το άρθρο 31 του Κανονισµού της
Βουλής Διαρκείς Επιτροπές του Τµήµατος Διακοπής των
Εργασιών της Βουλής για τις τρεις διαδοχικές συνθέσεις
αυτού, Α', Β' και Γ'. τόµ. ΙΗ', σ. 16 - 35.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ', σ. 68, 72, 73, 74, 75, 76, 91.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη λειτουργία των
Επιτροπών της Βουλής ή όχι. τόµ. ΙΗ', σ. 85, 87, 88, 89,
91.
Αναφορά στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ.
ΙΗ', σ. 202, 204, 208, 209, 211, 213, 216, 217, 221, 222,
236, 238, 240.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 809,
810, 812, 813, 819, 825, 827, 829, 832, 835.
Αναφορά στην αποδοχή του Υπουργού εκπρόθεσµων
τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινι-

κού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ', σ. 844, 845, 847.
Αναφορά στην αντικατάσταση Βουλευτών κατά την συνεδρίαση της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1164, 1165, 1168.
Αναφορά σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων
µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. Εθνικής Άµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ.
1363, 1374, 1376, 1379, 1393, 1394, 1401.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771, 1781, 1782, 1793.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ', σ. 1943, 1949, 1952,
1970, 1971, 1977, 1979, 1983, 1984, 1987, 1989, 1990,
1992, 2011.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ', σ.
2522, 2523, 2533, 2537, 2540, 2541, 2561.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν.
927/1979 (Α' 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2571, 2572.
Αναφορά στη συµπεριφορά των Βουλευτών εντός του
Κοινοβουλίου και στις υβριστικές εκφράσεις που χρησιµοποιούνται. τόµ. ΚΑ', σ. 2674, 2675.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις", σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΚΑ', σ. 2806, 2807.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, πριν ολοκληρωθεί
ο κύκλος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για διακοπή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νο-
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σοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις" και να συνεχιστεί την εποµένη, ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. ΚΑ', σ. 2850-2852.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορούν
την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο παρελθόν για
κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ', σ. 3010, 3011, 3012, 3014, 3015,
3043, 3044, 3054.
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της Οµάδας Κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της, αφ’ ετέρου,
η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο
στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη σ’ αυτή Τελική Πράξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4260,
ΦΕΚ: 98 A' / 15.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ. 8278, τόµ. ΙΕ', σ.
10199-10203.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ-ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ογκολογικών ασθενών ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Δ', σ. 2483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των οδοιπορικών από τον ΕΟΠΥΥ για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. τόµ. Δ', σ.
3091.
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013) τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
Αναφορά στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση
κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η', σ. 5422,
5436, 5438, 5440, 5442, 5449, 5450.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση της αξιοποίησης των δεσµευµένων καταθέσεων. τόµ. ΙΖ', σ. 12041.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτων ποσών που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από εταιρείες τύπου
"WESTERN UNION". τόµ. Δ', σ. 2564.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικο-

νοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων. τόµ. Ι', σ. 7063.
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΔΡΑΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αξιοποίηση ανενεργών καταθέσεων υπέρ του Δηµοσίου. τόµ. Β', σ. 1293.
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την παρέµβαση της Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα σχολεία της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7376.
ΚΑΤΑΡ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: «Κύρωση
της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4293, ΦΕΚ: 210 Α' / 30.09.2014). τόµ. ΙΒ', σ.
8277, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945, 2956.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα, ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258,
ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9318. τόµ. ΙΕ', σ.
10471-10498, 10541-10542, 10556-10601.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών φορολογούµενων που αφορούν ποσά κάτω των 1.000 ευρώ, προερχόµενα από µισθούς και συντάξεις. τόµ. Β', σ. 921.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α' 176) και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4218,
ΦΕΚ: 268 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ’, σ. 3094-3143, τόµ. Ε',
σ. 3188.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
κατασχέσεις σε ασφαλισµένους του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) που αδυνατούν να
καταβάλουν τις οφειλές τους. τόµ. ΚΑ', σ. 2633.
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών
σε καταυλισµό αθίγγανων στα Μέγαρα Αττικής. τόµ. Ι', σ.
7058.
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση της διάβρωσης
του εδάφους στο Νοµό Ηλείας. τόµ. ΙΒ', σ. 8230.
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Επαναφορά κατώτερου µισθού,
επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και
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κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3931.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την αποκατάσταση του κατώτατου µισθού και του δικαίου της συλλογικής διαπραγµάτευσης και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ',
σ. 3931.
ΚΑΥΣΙΜΑ
Αναφορά στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων. τόµ.
ΙΑ', σ. 7653, 7659, 7660, 7663, 7664, 7668.
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη ελέγχου κατά της φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα κατά τη διάρκεια των εορτών.
τόµ. Ζ', σ. 4729.
ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το κλείσιµο των στρατοπέδων συγκέντρωσης µεταναστών και τη
δηµιουργία ανθρώπινων χώρων ανοικτών κέντρων φιλοξενίας µεταναστών και προσφύγων. τόµ. ΚΒ', σ. 2999.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη στελέχωση της Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης
Αλλοδαπών Κορίνθου µε µόνιµο προσωπικό. τόµ. ΚΒ', σ.
3759.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις νέες οδηγίες για τη
λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και ειδικότερα στο Δήµο Παρανεστίου Δράµας.
τόµ. ΙΕ', σ. 9955.
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
µείωση του ανθρώπινου δυναµικού των εννέα κέντρων
προστασίας παιδιού και των Παραρτηµάτων τους (Παιδοπόλεις). τόµ. Ζ', σ. 4723.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στο Κέντρο Υγείας Σαµοθράκης. τόµ. Β', σ. 1295.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα γενικά
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ',
σ. 2289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του Κέντρου Υγείας
Τροπαίων. τόµ. Δ', σ. 2481.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Σχηµαταρίου.
τόµ. Η', σ. 5775.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών
δαπανών στους φορείς πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7723.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών
δαπανών στους φορείς πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7723.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΚΕΘΕΑ.
τόµ. ΙΘ', σ. 969.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ)
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό
των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. (Επερωτώντες: Σαράντα εννέα (49) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου). τόµ. Β', σ. 1376-1400.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών:
"ΚΕ.Π.Α., σύνταξη και επίδοµα αναπηρίας". (Προτείνων: Ο
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος).
(Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5933.
ΚΕΡΑΙΕΣ ΡΑΔΙΟΕΚΠΟΜΠΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΑΓΟΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.
3601/2007 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4261, ΦΕΚ: 107 Α' / 05.05.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10662, τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671-10709, 10730-10770,
10771-10799, 10813-10821, 11063-11077, 1107911081, 11083.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
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άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4250, ΦΕΚ: 74 A' /
26.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7160, τόµ. ΙΒ', σ. 8412-8452,
8453-8520, 8531-8653, τόµ. ΙΓ', σ. 8707-8709.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο
των ιδιωτικών κλινικών από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.
τόµ. ΙΒ', σ. 8521.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία της 3ης Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ. ΙΗ', σ.
282.
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση θεµάτων συνταξιοδότησης απολυµένων κλωστοϋφαντουργών. τόµ. Δ', σ. 3085.
ΚΟΙΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις οδηγών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού Λάρισας. τόµ. Η', σ. 5745.
ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Κ.Α.Π.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση της
στρεµµατικής ενίσχυσης της σταφίδας από τη νέα ΚΑΠ και
τη λήψη µέτρων για την προστασία και προώθηση της µαύρης κορινθιακής σταφίδας. τόµ. Ι', σ. 7217.
ΚΟΙΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΡΟΪΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε "τους εκβιασµούς και τις απειλές εναντίον δικαστικών από υπάλληλο της τρόικας". τόµ. ΣΤ', σ. 4655.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 194.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 194.
ΚΟΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη "δήλωση του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µετά την έκδοση του από 2809-2013 "πορίσµατος" του Αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Χ. Βουρλιώτη για τα προσωρινώς κρατούµενα µέλη
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α', σ. 649.
Αναφορά στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή".
τόµ. Α', σ. 688, 695, 697, 703, 705, 706, 710, 712.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της υπ' αριθµ.
851/110 τροπολογίας του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 807,
828-829.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β', σ. 825.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των υπ' αριθµ. 874/127 και 875/128 τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 825-827.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπ' αριθµ. 874/127,
875/128 και 851/110 τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 830-854.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων του ν.
3213/2003" (Α' 154)". τόµ. Β', σ. 1150.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διείσδυση της Χρυσής
Αυγής στο χώρο της εκπαίδευσης. τόµ. Β', σ. 1369.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις "ποινικές ευθύνες προσώπων, µέσω των οποίων δωροδοκήθηκαν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τη
SIEMENS, κατόπιν της οµολογίας Χριστοφοράκου". τόµ.
Β', σ. 1418.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου, επί του άρθρου 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Yπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β', σ. 1475-1477.
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Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1478-1505, 1506-1510.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε.
Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1544.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Γ', σ. 1945-1950.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγκυρότητα και νοµιµότητα της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του, λόγω µη συµµετοχής των
τριών προφυλακισµένων Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
τόµ. Γ', σ. 1954, 1965, 1967.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Ε. Γλέζου, την
οποία ανέγνωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνης, µε την οποία καταγγέλλει τη
διαστρέβλωση των απόψεών του µε στόχο να πληγεί ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο. τόµ. Γ', σ. 2101.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ.
Γ', σ. 2189-2203.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος
κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η
Βουλευτής κ. Θ. Τζάκρη δεν µετέχει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος.
τόµ. Γ', σ. 2197-2198.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος,
γνωστοποιεί ότι Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξελέγη ο Βουλευτής
Ηµαθίας κ. Κ. Γιοβανόπουλος µε αναπληρώτρια αυτού τη
Βουλευτή Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. Γ', σ. 2330.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής,
που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ συµβάσεις Β12/2000 και Β21/2002,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η

οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ», και, τέλος, µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Δ', σ. 2567-2581.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2770-2772.
Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ε. Μαριά, ότι θα αποχωρήσουν από
την ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942
και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις", αλλά θα συµµετάσχουν στην ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση,
Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2774, 2779.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής
των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες
διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2779.
Ονοµαστική ψηφοφορία από κοινού, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί
εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο
της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/
4.4.2011) και άλλες διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη
και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2779-3073.
Δήλωση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Βούτση, Π. Λαφαζάνη
και Π. Κουρουµπλή, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου, ότι η διεξαχθείσα ψηφοφορία επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011)" και επί της άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη,
είναι παράνοµη ως απολύτως αντικανονιστική και αντισυνταγµατική. τόµ. Δ', σ. 2806.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του συνασπισµού κοµµάτων "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" κ. Θεόδωρος Παραστατίδης, Βουλευτής

113
Κιλκίς, ορίζει Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
"Ανεξάρτητοι Βουλευτές" τον Βουλευτή Β' Αθηνών κ. Οδυσσέα Βουδούρη. τόµ. Ε', σ. 3522.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε', σ. 3546.
Αναφορά στον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε', σ.
3723, 3724.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014" τόµ. Ε', σ. 3730-3817.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί του προϋπολογισµού
των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών, επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και επί των προϋπολογισµών των ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Ε', σ.
3736.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών επί των άρθρων 1,
2, 3 και 4 του σχεδίου νόµου: "Κύρωση των Συµφωνιών
Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων
οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ.
3972.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση
των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών
θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ. 4031-4033.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ.
Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου και επί των άρθρων 1, 2, 3 και
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των
συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και
ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ. 4034-4065,
4071-4076, 4355-4612.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καταθέτει την έκθεσή της µετά τη
διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τον Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, τις Ειδικές Εφέτες Ανακρίτριες του Εφετείου Αθηνών και τον Υπουργό Εσωτερικών, για το εάν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της χρηµατοδότησης του
Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Ζ', σ.
4731.
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α
του ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23
του ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού
της Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή", κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της 16 Δεκεµβρίου 2013. τόµ. Ζ', σ. 4887-4895.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βου-

λευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4897-4961, 4976-4981.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την
επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και
υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4947-4961, 4976-4981.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 7 Α' του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή», κατόπιν υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ', σ. 4962-4976, 49814986.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Τσουκαλά, Α. Παπακώστα, Δ. Κυριαζίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Αβραµίδη, Σ. Αναστασιάδη, Μ. Παπαδόπουλου, Χ. Δήµα, Ε.
Δούρου, Γ. Σταθάκη, Ν. Καραθανασόπουλου και Χ. Κατσώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ', σ.
4962-4975.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή λαµβάνοντας υπ' όψιν τη
γνώµη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας, σχετικά µε την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος "Λαϊκός ΣύνδεσµοςΧρυσή Αυγή" σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002
και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Ζ', σ. 4986.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
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στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φορέας
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη).
τόµ. Ζ', σ. 5073.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 31, 38, πρώην 54
και νυν 53 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1041 και
ειδικό αριθµό 202 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5254-5256.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 25, 27,
31, 32, 33, 38, πρώην 48 και νυν 47, πρώην 49 και νυν 48,
πρώην 54 και νυν 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5257-5259.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Αριστεράς και δύο Βουλευτών των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών επί του άρθρου 7 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας
Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5260-5261.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7,
25, 27, 31, 32, 33, 38, πρώην 48 νυν 47, πρώην 49 νυν 48,
πρώην 54 νυν 53, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ', σ. 5262-5269, 5279-5301.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά,
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής κ. Β. Πολύδωρας τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ', σ. 5270-5271.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5279, 53745376.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
τόµ. Ζ', σ. 5377-5398.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την αλλαγή του τίτλου του κόµµατός του, από "Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο, σε "Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς" και ενηµερώνει για το έµβληµα του κόµµατος. τόµ. Η', σ. 54125413.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Β' Αθήνας κ. Π. Τατσόπουλος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
Η', σ. 5631-5632.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καµµένος, µε
επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.

Ευάγγελο Μεϊµαράκη, γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής Αχαΐας
κ. Γ. Νταβρής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Η', σ. 5651-5652.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 22, 23,
24, 25 και 26 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5670-5672.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 22, 23, 24, 25
και 26 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5673-5684, 5688-5701.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η', σ. 5711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τα κριτήρια επιλογής της ανακρίτριας στη δικαστική υπόθεση της Χρυσής Αυγής. τόµ. Θ', σ. 6259.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6411-6413.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6414-6432, 6435-6440.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6907-6909.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί των άρθρων 1,2,3,4
και 5, του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. κι άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6910-6912.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό αριθµό 139, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κι άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6910, 6913.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις", και επί
των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι', σ. 6914-6952, 6954-6971.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 16 και
17 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7121-7123.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό 78
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό
Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7124-7139, 7140-7144.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ι', σ. 7296.
Αναφορά στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους
Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
τόµ. ΙΑ', σ. 7656, 7657, 7658, 7666.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές ΑπλουστεύειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΒ', σ. 8440.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 και 43 και επί των
τροπολογιών 1241/57, 1251/67, 1252/68, 1253/69 και
1255/71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8582-8585.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 και 43 και επί των τροπολογιών 1241/57, 1251/67, 1252/68, 1253/69 και 1255/71
του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ',
σ. 8586-8652.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Λαρίσης κ. Χ. Αλεξόπουλος γνωστοποιεί µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι δεν ανήκει πλέον στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΒ', σ.
8685-8686.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου 19 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1277 και ειδικό 47
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ', σ. 9108-9112.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1277 και ειδικό 77 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9113-9142, 91499154.
Ανακοινώνεται επιστολή των Βουλευτών κ.κ. Χ. Γιαταγάνα και Κ. Γιοβανόπουλου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη και τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνο Καµµένο, µε την οποία γνωστοποιούν την
ανεξαρτητοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΓ', σ. 9236-9237.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.

Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει πως ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Ευστάθιος Μπούκουρας τίθεται εκτός
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9281.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 9378.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 1 και 2
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ.
9438-9440.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 94419451.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί τη διαγραφή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας του Βουλευτή Α' Αθηνών, κ.
Ν. Κακλαµάνη. τόµ. ΙΔ', σ. 9539-9540.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί της
προτάσεως µοµφής που υπέβαλαν κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 9571.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη,
που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 9580-9601.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ.
ΙΔ', σ. 9685-9692, 9695-9926.
Ανακοινώνεται επιστολή κ. Θ. Τζάκρη Βουλευτής Πέλλας
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία γνωστοποιεί ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών".
τόµ. ΙΕ', σ. 10003-10004.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών
κ. Ν. Σταυρογιάννη, µε την οποία ενηµερώνει ότι η Βουλευτής Πέλλας κ. Θ. Τζάκρη εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών". τόµ.
ΙΕ', σ. 10015.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 1049810500.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10502-10541,
10542-10547.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 141,
168, 172 και 179 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
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1412 και ειδικό 230 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ', σ. 10795-10798.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 141, 168, 172
και 179 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1412 και
ειδικό 230 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις" και επί
της άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Π.
Ζησιµόπουλου, Α. Ματθαιόπουλου και Κ. Μπαρµπαρούση.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 10803-10813, 10821-11062, 11063-11077.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Λ. Ζησιµόπουλου, Α.
Ματθαιόπουλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΣΤ', σ.
10803, 10804, 10821-11062.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 5, 14, 38
και 39 και επί των τροπολογιών 1418/38, 1424/41,
1433/45, 1441/52 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11317-11320.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 14, 38 και
39 και επί των τροπολογιών 1418/38, 1424/41, 1433/45
και 1441/52 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11323-11338, 11341-11363.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ', σ. 11440 - 11446, 11450
- 11674.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου µόνου
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018". τόµ.
ΙΖ', σ. 11891-11894.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου µόνου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018". τόµ. ΙΖ', σ.
11895-11920.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ', σ.
12086-12087.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτή Δωδεκανήσου κ.
Τ. (Μίκας) Ιατρίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ', σ. 12108-12109.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των Ανεξάρτητων Ελλήνων η Βουλευτής Κοζάνης κ. Ρ. Μακρή και η Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 1211012111.

Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι
Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων των Ελλήνων εξελέγη η Βουλευτής Α' Αθηνών
κ. Έ. Κουντουρά, µε αναπληρώτρια αυτής τη Βουλευτή Μαγνησίας κ. Μ. Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΖ', σ. 12112-12113.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ', σ. 12121.
Αποχώρηση των Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων
από τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ.
12123.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής Αττικής κ. Β. Οικονόµου
µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΗ', σ. 55 - 56.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου
µε την οποία ενηµερώνει τον Πρόεδρο τη Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών". τόµ.
ΙΗ', σ. 170 - 173.
Ανακοινώνεται ότι ο Βουλευτής κ. Ν. Σταυρογιάννης
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, δηλώνει ότι εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα ο Βουλευτής κ. Β.
Καπερνάρος. τόµ. ΙΗ', σ. 172, 174.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας
και Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαµαράς µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.
Ευάγγελο-Βασίλειο Ι. Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι για το
Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής κατά το θέρος 2014
ορίζονται ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Αναστάσιος Νεράντζης, Βουλευτής Β' Πειραιά, για την Α' Σύνθεση του Τµήµατος, ο κ. Κωνσταντίνος
Καραγκούνης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, για τη Β'
Σύνθεση και ο κ. Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β' Αθηνών, για τη Γ' Σύνθεση. τόµ. ΙΗ', σ. 189 - 190.
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη γνωστοποιεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού της Βουλής ορίζονται οι Βουλευτές κ.κ. Γιάννης Κουτσούκος και Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΗ', σ. 192 - 193.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και
Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΗ', σ. 719.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της αρχής, επί των
άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (παλαιό 9), 9 (παλαιό 10), 10
(παλαιό 11), 13 (παλαιό 14), 14 (παλαιό 15), 16 (παλαιό
17), 17 (παλαιό 18), 18 (παλαιό 19), 19 (παλαιό 20), 22
(παλαιό 23), 38 (παλαιό 39), 39 (παλαιό 40), 41 (παλαιό
42) και 42 (παλαιό 43) και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
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καιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 856-858, 859-861.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (παλαιό 9), 9 (παλαιό 10), 10 (παλαιό 11),
13 (παλαιό 14), 14 (παλαιό 15), 16 (παλαιό 17), 17 (παλαιό
18), 18 (παλαιό 19), 19 (παλαιό 20), 22 (παλαιό 23), 38
(παλαιό 39), 39 (παλαιό 40), 41 (παλαιό 42) και 42 (παλαιό
43) και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 862-872.
Αναφορά στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ',
σ. 1018, 1023, 1024, 1037, 1040, 1044, 1047, 1048,
1050, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1074, 1084, 1086.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της αρχής και επί
των άρθρων 1, 2, 4, 9 και 10, του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1091-1095.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 4, 9 και 10, του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας".
τόµ. ΙΘ', σ. 1096-1102.
Κατάθεση πρότασης εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο µε τίτλο "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1109.
Ανακοινώνεται επιστολή της Βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης
κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει
πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΘ', σ.
1136-1137.
Ανακοινώνεται ότι έχουν περιέλθει στο Προεδρείο της
Βουλής έξι αιτήµατα υπογραφόµενα από εκατόν είκοσι επτά (127) συνολικά Βουλευτές που περιλαµβάνουν προτάσεις για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος κατά το άρθρο 44
παράγραφος 2 του Συντάγµατος και το άρθρο 116 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το ψηφισµένο νοµοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας», σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε εκάστην
αυτών. τόµ. ΙΘ', σ. 1139, 1141-1154.
Ανακοινώνεται ότι έχει περιέλθει στο Προεδρείο της Βουλής, το αίτηµα δώδεκα Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας µε το οποίο ζητούν τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την ακύρωση και κατάργηση του
ν.1914/1990, του ν.2773/1999, του ν.3426/2005, του
ν.4001/2011, του ν.4237/2014, καθώς και για τον ψηφισθέντα νόµο «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας», του γνωστού ως µικρή ΔΕΗ. τόµ.
ΙΘ', σ. 1140, 1154.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι
ο Βουλευτής κ. Γ. Ψαριανός τίθεται εκτός Κοινοβουλευτι-

κής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. ΙΘ', σ.
1166.
Αποχώρηση των Βουλευτών της Δηµοκρατικής Αριστεράς
από τη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς
πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών για τη
διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1199.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 1681.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, από τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς
µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ.
Κ', σ. 1771.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας από τη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
"ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ.
1771.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου 36 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1634 και ειδικό αριθµό 222, του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών
- Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Κ', σ. 1823-1825.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1634 και ειδικό αριθµό 222,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ.
1826-1832.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί των άρθρων 221, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 223, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 224, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 225, 226, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 227, 228, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 229 και 230 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ.
2022-2024.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 221, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 223, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 224, όπως τροποποιήθηκε α-
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πό τον κύριο Υπουργό, 225, 226, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, 227, 228, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, 229 και 230 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 2025, 20392047.
Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη µε την οποία
δηλώνει ότι ο συνυπογράφων Βουλευτής κ. Α. Λοβέρδος ανήκει στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Κ', σ. 2307-2308.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί των άρθρων 1, 2 και 3 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979
(Α' 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2710-2711.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου 2 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979
(Α' 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2712-2713.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρµογή
του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και
εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού
δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2714,
2717-2721.
Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή κ. Σ. Λυκούδη
προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε
την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς και παραµένει ως
ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΚΑ', σ. 2716.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1808 και ειδικό αριθµό 150 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία
συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή
στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής
της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 29032904.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1808 και ειδικό 150 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας

2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2905-2908.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1879 και ειδικό 233 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής
µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΚΒ', σ. 3865-3867.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1879 και ειδικό 233 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΚΒ', σ. 3868-3874, 3875-3878.
ΚΟΡΕΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας
της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων Συµφωνίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4259, ΦΕΚ: 97 Α' /
15.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ. 8278, τόµ. ΙΕ', σ. 10406-10411.
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίωξη ασθενούς κρατουµένου για δηµοσιοποίηση
στοιχείων, σχετικά µε τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας στο
νοσοκοµείο των Φυλακών Κορυδαλλού " ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ". τόµ. ΙΒ', σ. 8678.
ΚΡΟΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
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των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4256, ΦΕΚ: 92 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ.
8506, τόµ. ΙΔ', σ. 9621-9628, 9633-9660, 9661-9676,
9692-9695, 9927-9950, τόµ. ΙΕ', σ. 10130-10133.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4277, ΦΕΚ: 156 Α' / 01.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11865,
τόµ. ΙΘ', σ. 1451-1489, 1517-1573.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και του Κολεγίου των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελληνική κτηνοτροφία και τις συνέπειές της
στην οικονοµία της χώρας. τόµ. Β', σ. 1119.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στην κτηνοτροφία σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Λέσβο, από κρούσµατα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. τόµ. Δ', σ.
2484.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα
στα προγράµµατα διατήρησης ντόπιων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και εγκατάστασης νέων γεωργών. τόµ. Ι', σ.
7213.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη γεωργία και κτηνοτροφία στο Νοµό
Ρεθύµνου. τόµ. ΙΗ', σ. 53.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού στην Πελοπόννησο. τόµ. ΙΗ', σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξάπλωση τού
ιού τού καταρροϊκού πυρετού σε όλη τη χώρα. τόµ. ΚΒ', σ.
3707.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Γ', σ. 1945-1950.
Αναφορά στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη
Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του.
τόµ. Γ', σ. 1951, 1945.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.

Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ', σ.
1951.
Συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ', σ. 1953-2013, 20152093, 2096-2204.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ.
Γ', σ. 2189-2203.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 45/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", έγιναν αποδεκτές
οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Χαρακόπουλος του Παντελή από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Σ. Καλαφάτης
του Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΕ', σ. 1001310014.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 46/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", διορίστηκαν οι κ.κ.
Θ. Λεονταρίδης του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ν. Ταγαράς του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ',
σ. 10013-10014.
Ανακοινώνεται το από 11-6-2014 έγγραφο του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά, µε το οποίο γνωστοποιεί στον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη τα 88/10-062014 και 89/10-06-2014 Προεδρικά Διατάγµατα µε θέµα
"Κυβερνητική µεταβολή". τόµ. ΙΗ', σ. 36 - 39.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", µε την οποία γνωστοποιεί τα υπ. αριθµ. 115/2-9-2014 και 117/3-9-2014
Προεδρικά Διατάγµατα περί α) αποδοχής της παραίτησης
του Κωνσταντίνου Κουκοδήµου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και β) διορισµού του Γεώργιου Στύλιου από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΑ', σ. 2714-2715.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥΣΔΙΧ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την καθυστέρηση στη δηµιουργία µόνιµου µηχανισµού επίλυσης του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους από το Κυβερνητικό
Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). τόµ.
ΚΑ', σ. 2867.
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ΚΥΠΡΟΣ
Αναφορά στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ', σ. 9619, 9620.
Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους ήρωες αγωνιστές της
Κύπρου. τόµ. ΙΔ', σ. 9620.
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Ανακοινώνεται ότι ο Δήµος Μόρφου καταθέτει υπόµνηµα
στη Βουλή των Ελλήνων, µε το οποίο εκφράζει την προσδοκία για την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος και την
επιστροφή, υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, της Μόρφου
και της ευρύτερης περιοχής και αιτείται την υποστήριξη της
Ελλάδας στην επίτευξη αυτών των στόχων. τόµ. ΙΑ', σ.
7303.
Πρόταση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Τ. Κουϊκ για τέλεση ειδικής συνεδρίασης, παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µε αφορµή τη συµπλήρωση σαράντα χρόνων από το πραξικόπηµα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ', σ. 787,
795.
Αναφορά στη συνάντηση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας
και στο κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΘ', σ. 1485, 1487.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α' 176) και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4218,
ΦΕΚ: 268 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ. 3094-3143, τόµ. Ε',
σ. 3188.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
01.04.2014). τόµ. Ι', σ. 7286, τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8801,
8803-8823, 8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 91839185.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κατάργηση του Άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας περί αναγκαστικής εκτελέσεως κατά αλλοδαπού δηµοσίου". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1418.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα. τόµ. Ι', σ. 7223.
ΚΩΦΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Παροχή απαλλαγών από φόρους για κωφούς και βαρήκοους πολίτες". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3198.
Λ
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
Αναφορά στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων. τόµ.
ΙΑ', σ. 7653, 7659, 7660, 7663, 7664, 7668.
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα "περί λειτουργίας κυκλώµατος µεταφοράς παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα µε τη συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας". τόµ. ΙΒ', σ. 8106.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την διαµονή 145 παράνοµων οικονοµικών µεταναστών στα Χανιά.
τόµ. ΚΒ', σ. 3001.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
01.04.2014). τόµ. Ι', σ. 7286, τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8801,
8803-8823, 8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 91839185.

ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318. τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που πέρασε
η συγκυβέρνηση, µε την οποία περιστέλλεται το δικαίωµα
πληροφόρησης του κατηγορουµένου. τόµ. Ι', σ. 7066.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
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ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συσσώρευση δεδουλευµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς τους
παρόχους φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης. τόµ. ΙΒ', σ.
8104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.
τόµ. ΙΖ', σ. 12039.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία - Άµεσα µέτρα για την προστασία των οφειλετών και άλλες διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3850.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4276,
ΦΕΚ: 155 A' / 30.07.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 430, τόµ. ΙΘ', σ.
1251-1289, 1303-1356, 1431.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4281, ΦΕΚ: 160 A' /
08.08.2014) τόµ. ΙΘ', σ. 1564, τόµ. Κ', σ. 1806-1823,
1879-1926, 1943-2048.
ΛΙΓΝΙΤΗΣ-ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την έρευνα για τις συνθήκες της κατολίσθησης
στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. τόµ. Γ', σ. 2296.
ΛΙΜΑΝΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την µελέτη αξιοποίησης της λιµενικής ζώνης στην Πάτρα από το ΤΑΙΠΕΔ. τόµ. ΣΤ', σ.
4657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού κρουαζιέρας. τόµ. Ι', σ. 7051.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού της Πάτρας. τόµ.
ΙΓ', σ. 9070.
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την µελέτη αξιοποίησης της λιµενικής ζώνης στην Πάτρα από το ΤΑΙΠΕΔ. τόµ. ΣΤ', σ.
4657.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού της Πάτρας. τόµ.
ΙΓ', σ. 9070.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε το ρόλο του Λιµενικού Σώµα-

τος στην υπεράσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ. τόµ. Γ', σ. 1840.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε αποχώρηση του Λιµενικού Σώµατος από την περιοχή της Λαδοξέρας. τόµ. Θ', σ. 6475.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4256, ΦΕΚ: 92 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ.
8506, τόµ. ΙΔ', σ. 9621-9628, 9633-9660, 9661-9676,
9692-9695, 9927-9950, τόµ. ΙΕ', σ. 10130-10133.
ΛΙΜΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην υλοποίηση των έργων για την ανασύσταση της λίµνης
Κάρλας. τόµ. Α', σ. 292.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το "Ρυθµιστικό Σχέδιο των Ιωαννίνων και το Προεδρικό
Διάταγµα για τη Λίµνη Παµβώτιδα". τόµ. ΙΘ', σ. 1125.
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το "νοικοκύρεµα", τήρηση της νοµιµότητας και την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. τόµ. ΙΗ', σ. 281.
ΛΥΚΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη συγκρότηση άτυπων επιτροπών για τη συγγραφή Αναλυτικών Προγραµµάτων
Σπουδών (ΑΠΣ) στα λύκεια. τόµ. Ι', σ. 7297.
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
Αναφορά στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται
στη Γάζα. τόµ. ΙΘ', σ. 1259, 1268, 1279, 1283, 1287,
1288, 1359, 1375, 1395, 1399, τόµ. Κ’, σ. 1686, 1699,
1753, 1756.
Μ
ΜΑΘΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δυνατότητα φοίτησης
των µαθητριών και µαθητών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους Τοµείς Υγείας Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών και την άρση της διαθεσιµότητας
των εκπαιδευτικών που τους υπηρετούσαν. τόµ. Α', σ. 283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίωξη µαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Λαµίας. τόµ. Α', σ.
652.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδυναµία επιλογής
οµάδας προσανατολισµού των µαθητών Β' Λυκείου για τις
σχολές Μουσικολογίας και Γυµναστικής Ακαδηµίας (ΤΕΦΑΑ) λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της διευκρινιστικής
εγκυκλίου. τόµ. ΚΒ', σ. 3007.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αύξηση των ωρών
της φυσικής αγωγής στα σχολεία σύµφωνα µε τις ανάγκες
κάθε ηλικίας. τόµ. ΚΒ', σ. 3763.
ΜΑΡΟΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφω-
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νίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου
του Μαρόκου για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά
θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3640.
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.)
Ανακοινώνεται ότι οι Συνεργαζόµενες Ενώσεις στο χώρο
του Τύπου και των ΜΜΕ, καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο
δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη µάχη τους για τη διεκδίκηση συλλογικών δικαιωµάτων, που θα εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων και της
ενηµέρωσης. τόµ. ΙΕ', σ. 10126-10128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους επιστρατευµένους στην "ΣΤΑΣΥ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 6337.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το ενδεχόµενο
εκπτώσεως στα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς για
τους κατόχους κάρτας ανεργίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7967.
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς
κινδύνους στη Μεσόγειο από την καταστροφή των χηµικών
όπλων της Συρίας. τόµ. Ι', σ. 6883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καταστροφή µέρους του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας στη λεκάνη της Μεσογείου. τόµ. ΙΑ',
σ. 7695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες για την απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της
κλειστής λεκάνης της Μεσογείου ενόψει µάλιστα της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΓ', σ. 9177.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ζήτηµα της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. (Επερωτώντες: Πενήντα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΕ', σ. 10647-10669.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4263, ΦΕΚ: 17 Α' /
14.05.2014) τόµ. ΙΣΤ', σ. 10781, τόµ. ΙΖ', σ. 1171711791, 11841-11920.
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
639-670.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λειτουργία καταστηµάτων µίας στάσης
για τη εξυπηρέτηση αιτηµάτων υπηκόων τρίτων χωρών. τόµ.
Ι', σ. 7287.
Αναφορά στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της Λέσβου. τόµ. ΙΓ', σ. 8776, 8782, 8785, 8786, 8787, 8794,
8795, 8797, 8799.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το κλείσιµο των στρατοπέδων συγκέντρωσης µεταναστών και τη
δηµιουργία ανθρώπινων χώρων ανοικτών κέντρων φιλοξενίας µεταναστών και προσφύγων. τόµ. ΚΒ', σ. 2999.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
01.04.2014). τόµ. Ι', σ. 7286, τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8801,
8803-8823, 8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 91839185.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε το µεταναστευτικό στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τόµ. Γ', σ. 2334.
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µετάταξη δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων
από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. τόµ. Δ', σ. 2565.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντικατάσταση της φορτωτικής από
το δελτίο παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών. τόµ. Θ', σ. 6711.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
(Εναέριες, Θαλάσσιες, Οδικές)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µε-
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ταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας
και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και
β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου
µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4222, ΦΕΚ: 279 Α' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 1932,
τόµ. Ε', σ. 3821-3826.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4241, ΦΕΚ: 49 A'
/28.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3549, τόµ. ΙΑ', σ. 7608-7611.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4233, ΦΕΚ:
22 A' / 29.01.2014). τόµ. Ε', σ. 3891, τόµ. Η', σ. 54075450, 5451-5486, 5670 - 5701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές". (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4302, ΦΕΚ: 225
A' / 8.10.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΚΒ', σ. 36653690, 3713-3757, 3766.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη διαδικασία των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. ΚΒ', σ. 3006.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Τροποποίηση και α-

ντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Ν.
4146/2013 (ΦΕΚ Α'90), µε την οποία προστέθηκε παράγραφος 2 στο άρθρο 1 του ΑΝ. 559/1937 (ΦΕΚ Α'107).
(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7072.
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τα προβλήµατα
υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ', σ. 9543.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣΕΓΚΛΗΣΕΙΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης Υπουργών", όπως
ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα, β) στον πρώην Πρωθυπουργό κ.
Γ. Παπανδρέου, γ) στους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευµάτων των ετών 2009
µέχρι και σήµερα, κ.κ. Α. Διαµαντοπούλου, Π. Χριστοφιλοπούλου, Κ. Αρβανιτόπουλο και Θ. Παπαθεοδώρου, δ) στον
διατελέσαντα Υφυπουργό Τουρισµού και Αθλητισµού κ. Γ.
Νικητιάδη, και ε) στον διατελέσαντα Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλο και
στον διατελέσαντα Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ.
Φ. Σαχινίδη. τόµ. Α', σ. 288.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη. τόµ. Β', σ. 1452.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο
Δένδια και β) στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιο
Σκορδά. τόµ. Γ', σ. 2205.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια. τόµ.
Ε', σ. 3198.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµου περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Τσαυτάρη. τόµ.
Ε', σ. 3449.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Ζ', σ. 5062.
Αναφορά στη διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγµα
και τον Κανονισµό της Βουλής για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Ζ', σ. 5062, 5063, τόµ. Η', σ.
5414, 5415, 5419.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
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όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Τσαυτάρη και 2.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κ. Αρβανιτόπουλο. τόµ. Η', σ. 5414.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΙΑ', σ. 7365.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες: 1.
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη, 2. Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα, 3. Υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Αναστάσιο Νεράντζη, 4. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρµπίλη και 5. Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκη Παπαγεωργίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7717.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ε. Βενιζέλο. τόµ. ΙΒ', σ. 8080.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και 2. Στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. τόµ. ΙΔ',
σ. 9656.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κ.κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και Νικόλαο Δένδια, β) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο (δύο δικογραφίες), γ)
στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη
και Αθανάσιο Μωραΐτη, δ) στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και ε) στον διατελέσαντα Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσιο Παπαληγούρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11205.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον διατελέσαντα Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Σίµο Κεδίκογλου. 2. Στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. 3. Στους τέως
και νυν Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη και Ιωάννη Βρούτση. 4. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. 5. Στους διατελέσαντες
Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών κ. κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου. τόµ. ΙΗ', σ.
98.

Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λουκουρέντζο και 2)
στους διατελέσαντες τέως Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Δρυ, Απόστολο Φωτιάδη και Αντώνιο Μπέζα. τόµ. ΙΗ', σ. 242.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ.κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Γεώργιο Μαυραγάνη, 2. Τον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 3. Τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον διατελέσαντα Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου
(δύο δικογραφίες), 4. Τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη και 5. Τους Υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Εθνικής Άµυνας κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Ιωάννη Μανιάτη και Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. ΙΗ', σ. 430.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΙΘ', σ. 1286.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν στα µέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2000, στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδη και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Π. Οικονόµου. τόµ. Κ', σ. 2307.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, 2. Στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γκ. Χαρδούβελη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα και 3. Στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΚΑ', σ. 2945.
ΜΗΤΕΡΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην έγκριση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισµένων µητέρων ανηλίκων τέκνων. τόµ. Ε', σ. 3182.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
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5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 64856489, 6273-6336.
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας. τόµ. Ι', σ. 6881.
ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ
Συζήτηση δύο συναφών ερωτήσεων προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά α) µε τη διασύνδεση των ταµειακών
µηχανών µε το "TAXIS" και β) µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία. τόµ.
Ι', σ. 6747.
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις οφειλών για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες
της Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. Δ', σ. 3086.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών
δαπανών στους φορείς πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7723.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, τόµ. ΙΑ', σ. 7781-7791.
ΜΝΗΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το "Ανάκτορο του Νέστορος" στην Πύλο. τόµ. Δ', σ. 2551.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την τοποθέτηση µνηµείου εντός του αύλειου χώρου της Λέσχης Αξιωµατικών Φρουράς Κιλκίς. τόµ. ΙΑ', σ.
7325.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ανακοινώνεται ότι κατά την αυριανή συνεδρίαση (3 Απριλίου), θα τελεστεί πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανάσιου Νάκου µε αφορµή τη συµπλήρωση ενός έτους από το θάνατό
του. τόµ. ΙΔ', σ. 9597.
Πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή
Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία
της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ',
σ. 9628-9632.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΞΗΣ (ΜΑΤ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διενέργεια έρευνας για απόδοση ευθυνών για την επίθεση των
ΜΑΤ κατά εργαζοµένων του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»
στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας. τόµ. ΚΒ', σ. 3761.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την επαναλειτουργία των µονάδων "ειδικού σκοπού" του ΕΟΠΥΥ στα Οινόφυτα και την Παραλία Διστόµου.
τόµ. ΙΓ', σ. 9285.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης των θέσεων ιατρών στη
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. Α', σ. 279.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το "Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης". τόµ. Α', σ. 288.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο. τόµ.
ΙΓ', σ. 9181.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη Μόνιµη Ελληνική Έκθεση στο Μουσείο Άουσβιτς στην Πολωνία. τόµ. ΙΕ', σ. 10032.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την εγκατάλειψη του "Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου-Θεατρικό Μουσείο". τόµ. ΚΑ', σ. 2631.
Ν
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
ΝΑΥΑΓΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις καταγγελίες για ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά στη Μεσόγειο. τόµ. ΙΑ', σ. 7698.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες της επέκτασης της
εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." στην περιοχή της
Σαλαµίνας. τόµ. ΙΕ', σ. 10059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την επέκταση της εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." εντός της ζώνης Β' προστασίας κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου της Σαλαµίνας.
τόµ. ΙΕ', σ. 10064.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318. τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ.
Α', σ. 656.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνι-
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κού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4897-4961, 4976-4981.
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ανέργων από την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος. τόµ.
ΙΕ', σ. 10638.
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών. τόµ. Ι', σ. 7072.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άρση της
πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ).
(Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΑ', σ. 7945-7960.
ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318. τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αύξηση της ανεργίας των
Ελλήνων ναυτικών. τόµ. Δ', σ. 2552.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση
και τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος "ΝΕΑΡΧΟΣ". τόµ. ΙΒ', σ. 8320.
Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου, σχετικά µε την ανεργία των ναυτικών. (Επερωτώντες: Δώδεκα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΗ', σ. 763786.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΝΕΡΙΤ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό (για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση), σχετικά
µε τη στελέχωση της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Ι', σ.
7221.
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισµού και Κληρονοµιάς της Νέας Ζηλανδίας". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία κέντρων
αποτέφρωσης νεκρών. τόµ. Θ', σ. 6262.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
προτεραιότητες και το σχεδιασµό για την αντιµετώπιση της
ανεργίας των νέων. τόµ. Β', σ. 761.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
το σχέδιο καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το
πρόγραµµα εγγυήσεων απασχόλησης. (Επερωτώντες: Ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Θ', σ. 6670-6702.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
ΝΗΣΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη διακοµιδή ασθενών από τις Βόρειες Σποράδες. τόµ.
Α', σ. 331.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη νέα εκκαθάριση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων για περιοχές του Δήµου Κέρκυρας.
τόµ. Α', σ. 659.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το κλείσιµο έξι αεροδροµίων στα Δωδεκάνησα. τόµ. Α', σ. 749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην καταπολέµηση της δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα και
τις καταστροφικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς της
Λέσβου. τόµ. Β', σ. 755.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την τροποποίηση των όρων
διαγωνισµού για την ακτοπλοϊκή γραµµή Κέρκυρας-Διαποντίων Νήσων. τόµ. Β', σ. 924.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-
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µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ενηµέρωση
για τη διαγραφή των έργων υποδοµών της Κρήτης από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2007-2013. τόµ. Γ', σ. 1839.
Αναφορά στη βιβλική καταστροφή στη Ρόδο και στην
Ψέριµο, λόγω των πληµµυρών και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. Δ', σ. 2709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις τεράστιες καταστροφές και το θάνατο
τριών ανθρώπων στη Ρόδο από την καταιγίδα της περασµένης Παρασκευής. τόµ. Δ', σ. 3172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ανάγκη τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας προς τα µικρά νησιά κατά τους χειµερινούς µήνες. τόµ. Ζ', σ. 4717.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την έλλειψη υποδοµών σε τουριστικές περιοχές της Ρόδου. τόµ. Θ', σ. 6264.
Αναφορά στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς και
της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων
που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι', σ. 6780, 6781,
6782, 6786, 6798.
Αναφορά στους σεισµοπαθείς της Κεφαλλονιάς. τόµ. Ι',
σ. 6813, 6900, 6904, 6906, 6979, 6989, 6995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στην Κεφαλλονιά. τόµ. Ι', σ. 6889.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εγκατάσταση µεγάλων αιολικών πάρκων σε νησιά των
Κυκλάδων. τόµ. Ι', σ. 7078.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των ελαιοπαραγωγών από την σχινοκαρπία στην Κρήτη. τόµ. Ι',
σ. 7101.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών των
Φούρνων. τόµ. Ι', σ. 7105.
Αναφορά στις έντονες σεισµικές δονήσεις που έπληξαν
το Νοµό Κεφαλληνίας, τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας αυτών και στην τροπολογία που κατέθεσε η
Βουλευτής Αφροδίτη Θεοπεφτάτου µε θέµα: Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών στο Νοµό Κεφαλληνίας. τόµ.
ΙΑ', σ. 7609, 7610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίσπευση
των διαδικασιών και των µηχανισµών για την αδειοδότηση
των υδατοδροµίων. τόµ. ΙΑ', σ. 7941.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις ενδείξεις για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Νότια Κρήτη. τόµ. ΙΒ', σ. 8099.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την κατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Λήµνου. τόµ. ΙΓ', σ. 8704.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα σε θέµατα υγείας που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των Λειψών και της Νότιας Ρόδου. τόµ.
ΙΔ', σ. 9545.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε

τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες της επέκτασης της
εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." στην περιοχή της
Σαλαµίνας. τόµ. ΙΕ', σ. 10059.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την επέκταση της εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." εντός της ζώνης Β' προστασίας κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου της Σαλαµίνας.
τόµ. ΙΕ', σ. 10064.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την ψυχιατρική φροντίδα και µέριµνα από το Δηµόσιο
Σύστηµα Υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΕ', σ. 10123.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη χωροθέτηση του σηµείου πόντισης του καλωδίου για την
ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα. τόµ. ΙΕ', σ. 10632.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την άµεση κάλυψη των αναγκών σε πρωτοβάθµια περίθαλψη των κατοίκων και επισκεπτών της Λήµνου.
τόµ. ΙΖ', σ. 12034.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και δεκατρείς (13) Βουλευτές του
κόµµατός του). τόµ. Η', σ. 5607-5629.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και δεκατρείς (13) Βουλευτές του
κόµµατός του). τόµ. Η', σ. 5607-5629.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4250, ΦΕΚ: 74 A' /
26.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7160, τόµ. ΙΒ', σ. 8412-8452,
8453-8520, 8531-8653, τόµ. ΙΓ', σ. 8707-8709.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ', σ. 186, τόµ.
ΙΘ', σ. 1128-1189, 1199-1234.
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(Ν.Π.Ι.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (Κατάθεση-
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Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4250, ΦΕΚ: 74 A' /
26.03.2014). τόµ. Ι', σ. 7160, τόµ. ΙΒ', σ. 8412-8452,
8453-8520, 8531-8653, τόµ. ΙΓ', σ. 8707-8709.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4279, ΦΕΚ: 158
A'/08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1251, τόµ. Κ', σ. 1765-1796.
ΝΟΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της ζωονόσου "ευλογία" στην περιφερειακή Ενότητα Έβρου. τόµ. Α', σ. 267.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αποζηµίωση των αγροτών λόγω ακαρπίας των ελαιοδένδρων στη Μεσσηνία.
τόµ. Α', σ. 326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εξαίρεση των πρώην εργαζοµένων στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας και Έβρου
από το συνυπολογισµό του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας στους πλασµατικούς χρόνους του άρθρου 4 του ν.
3996/2011. τόµ. Α', σ. 746.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από την µειωµένη παραγωγή ελαιολάδου
στην περιφερειακή ενότητα Χανίων για την περίοδο 20132014. τόµ. Β', σ. 753.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την θεσµοθέτηση του ρυθµιστικού σχεδίου και του προγράµµατος
προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων. τόµ. Β', σ. 1117.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα γενικά
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ',
σ. 2289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στη Λακωνία. τόµ. Ε', σ. 3185.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την έλλειψη παιδιάτρων στην Μαγνησία. τόµ. Η', σ.
5653.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη συντήρησης και επισκευής της παλαιάς γέφυρας της Χαλκίδας. τόµ. Θ', σ. 6705.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αντιδράσεις των κατοίκων και των αγροτών του Νοµού
Καβάλας για τα έργα κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ. τόµ. ΙΑ',
σ. 7736.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία των
µεγάλων έργων στη Λακωνία. τόµ. ΙΑ', σ. 7829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση της διάβρωσης
του εδάφους στο Νοµό Ηλείας. τόµ. ΙΒ', σ. 8230.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την οικονοµική

"ασφυξία" χιλίων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. ΙΒ', σ. 8322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. ΙΖ', σ.
12091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη γεωργία και κτηνοτροφία στο Νοµό
Ρεθύµνου. τόµ. ΙΗ', σ. 53.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το νέο κρούσµα
ευλογιάς αιγοπροβάτων στον Έβρο. τόµ. ΙΗ', σ. 605.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από την ισχυρή χαλαζόπτωση στην γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή στο Νοµό Σερρών. τόµ. ΙΘ', σ.
1122.
ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
01.04.2014). τόµ. Ι', σ. 7286, τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8801,
8803-8823, 8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 91839185.
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ "ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ"
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο
περί "Ποινικής ευθύνης Υπουργών", όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι.
Στουρνάρα, β) στον πρώην Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου, γ) στους διατελέσαντες Υπουργούς και Υφυπουργούς
Παιδείας και Θρησκευµάτων των ετών 2009 µέχρι και σήµερα, κ.κ. Α. Διαµαντοπούλου, Π. Χριστοφιλοπούλου, Κ.
Αρβανιτόπουλο και Θ. Παπαθεοδώρου, δ) στον διατελέσαντα Υφυπουργό Τουρισµού και Αθλητισµού κ. Γ. Νικητιάδη,
και ε) στον διατελέσαντα Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονοµικών κ. Ε. Βενιζέλο και στον διατελέσαντα Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Φ. Σαχινίδη.
τόµ. Α', σ. 288.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη. τόµ. Β', σ. 1452.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) στον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο
Δένδια και β) στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιο
Σκορδά. τόµ. Γ', σ. 2205.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια. τόµ.
Ε', σ. 3198.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµου περί "Ποινικής Ευθύνης των Υπουρ-
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γών", όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Τσαυτάρη. τόµ.
Ε', σ. 3449.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα. τόµ. Ζ', σ. 5062.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Α. Τσαυτάρη και 2.
Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κ. Αρβανιτόπουλο. τόµ. Η', σ. 5414.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών"
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον Αντιπρόεδρο της
Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΙΑ', σ. 7365.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε τον νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες: 1.
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη, 2. Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Μπούγα, 3. Υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Αναστάσιο Νεράντζη, 4. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρµπίλη και 5. Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκη Παπαγεωργίου. τόµ. ΙΑ', σ. 7717.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Ε. Βενιζέλο. τόµ. ΙΒ', σ. 8080.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και 2. Στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. τόµ. ΙΔ',
σ. 9656.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: α) Στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη κ.κ. Χαράλαµπο Αθανασίου και Νικόλαο Δένδια, β) στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο (δύο δικογραφίες), γ)
στους διατελέσαντες Υπουργό και Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη
και Αθανάσιο Μωραΐτη, δ) στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη και ε) στον διατελέσαντα Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αναστάσιο Παπαληγούρα. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11205.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,

όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον διατελέσαντα Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Σίµο Κεδίκογλου. 2. Στον διατελέσαντα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη. 3. Στους τέως
και νυν Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας κ. κ. Γεώργιο Κουτρουµάνη και Ιωάννη Βρούτση. 4. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. 5. Στους διατελέσαντες
Υπουργούς Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών κ. κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Γεώργιο Παπακωνσταντίνου. τόµ. ΙΗ', σ.
98.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1) Στον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λουκουρέντζο και 2)
στους διατελέσαντες τέως Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ.κ. Γεώργιο Δρυ, Απόστολο Φωτιάδη και Αντώνιο Μπέζα. τόµ. ΙΗ', σ. 242.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών",
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ.κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και Γεώργιο Μαυραγάνη, 2. Τον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, 3. Τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνιο Σαµαρά, τον διατελέσαντα Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο-Γεώργιο Δένδια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπο Αθανασίου
(δύο δικογραφίες), 4. Τον διατελέσαντα Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη και 5. Τους Υπουργούς Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Εθνικής Άµυνας κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Ιωάννη Μανιάτη και Δηµήτριο Αβραµόπουλο. τόµ. ΙΗ', σ. 430.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό Οικονοµικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο. τόµ. ΙΘ', σ. 1286.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν στα µέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά το έτος 2000, στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδη και στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Π. Οικονόµου. τόµ. Κ', σ. 2307.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν: 1. Στον πρώην
Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, 2. Στον Υπουργό
Οικονοµικών κ. Γκ. Χαρδούβελη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα και 3. Στον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΚΑ', σ. 2945.
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από το έτος 1998 έως σήµερα. τόµ.
ΚΒ', σ. 3809.
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4265, ΦΕΚ: 132 A'/10.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ.
11978-11982.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4282, ΦΕΚ: 182 A' /
29.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11991, τόµ. Κ', σ. 2310-2349.
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4224, ΦΕΚ:
288 A' / 31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 5089, 5237-5254, 52725279, 5338-5399.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, 7781-7791.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4262, ΦΕΚ: 114 Α' / 10.05.2014).
τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671, 11309-11317, 11338-11341, 1138811407, τόµ. ΙΖ', σ. 11409 - 11423, 11446 - 11450, 1167511715, 11811.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "
Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4264, ΦΕΚ: 118 Α' / 15.05.2014). τόµ. ΙΣΤ', σ.
10671, 11081-11083, 11172-11222, 11225-11300,
11317-11338, 11341-11363.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4302, ΦΕΚ: 225
A' / 8.10.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΚΒ', σ. 36653690, 3713-3757, 3766.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
«Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4271, ΦΕΚ: 144 A' / 28.06.2014).
τόµ. ΙΗ', σ. 186, 393-431.
Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της
Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου
2006". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχηµάτων µε το επισυναπτόµενο σε αυτήν Παράρτηµα". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10172.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εµπορίας Ανθρώπων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4216,
ΦΕΚ: 266 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β’, σ. 800, τόµ. Δ', σ.
2709-2712.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν.927/1979 (Α'
139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4285, ΦΕΚ: 191 A' / 10.09.2014). τόµ. Δ’, σ. 2480, τόµ.
ΚΑ', σ. 2363-2411, 2571-2630, 2710-2722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης
της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά
δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4239,
ΦΕΚ: 43 Α’ / 20.01.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. Ι', σ.
7107-7121, 7124, 7139-7140, 7160-7171, 7174-7204.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών
2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίωµα
σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία
(L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 22ης Μαΐου 2012 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L
142) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4236, ΦΕΚ: 33 Α’ / 11.02.2014). τόµ. ΣΤ', σ.
4682, τόµ. Θ', σ. 6618-6661.

131
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων
µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4228, ΦΕΚ: 007
Α' / 10.01.2014). τόµ. Ζ', σ. 4842-4848.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4267, ΦΕΚ: 137 A' / 12.06.2014).
τόµ. ΙΔ', σ. 9626, τόµ. ΙΖ', σ. 11991-12029, 12043-12088,
12103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για
την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4268, ΦΕΚ: 141 A' / 27.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12096, τόµ.
ΙΗ', σ. 61-100.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4274, ΦΕΚ: 47 Α' / 14.07.2014).
τόµ. ΙΗ', σ. 55, 711, τόµ. ΙΘ', σ. 788-837, 839-873.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ', σ. 714719.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισµού". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4287, ΦΕΚ: 198 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΚΑ', σ. 2672-2676.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4297, ΦΕΚ:
215 Α' / 02.10.2014). τόµ. ΚΑ', σ. 2945, τόµ. ΚΒ', σ. 36383662.
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236. τόµ. Γ', σ. 2237.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4250, ΦΕΚ: 74 A' /
26.03.2014).τόµ. Ι', σ. 7160, τόµ. ΙΒ', σ. 8412-8452,
8453-8520, 8531-8653, τόµ. ΙΓ', σ. 8707-8709.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που

ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών
προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση των διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8432-8440.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ', σ. 186, τόµ.
ΙΘ', σ. 1128-1189, 1199-1234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Εισαγωγικού Διαγωνισµού ΕΣΔΔΑ και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3685.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών
της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΕ"" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4211,
ΦΕΚ: 256 Α' /28.11.2013). τόµ. Α', σ. 687, τόµ. Γ', σ.
2246-2288, τόµ. Δ', σ. 2406.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Τροποποίηση και αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 77 του Ν.
4146/2013 (ΦΕΚ Α'90), µε την οποία προστέθηκε παράγραφος 2 στο άρθρο 1 του ΑΝ. 559/1937 (ΦΕΚ Α'107).
(Κατάθεση). τόµ. Ι', σ. 7072.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου
στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν
ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσµατα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4288, ΦΕΚ: 199 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 747, τόµ.
ΚΑ', σ. 2636-2638.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Ρύθµιση Θεµάτων
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4284, ΦΕΚ: 190 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 2307, τόµ. ΚΑ', σ. 2517-2569.
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ανταλλαγή µελών των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4207, ΦΕΚ: 247 Α' /07.11.2013). τόµ. Β', σ. 12481249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
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της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη
διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της
Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4246, ΦΕΚ: 63 Α' / 11.03.2014). τόµ. Γ,’
σ. 2205, τόµ. ΙΑ', σ. 7971-7973.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου
Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4248, ΦΕΚ: 68 Α' / 14.03.2014). τόµ. Δ’, σ. 2601,
τόµ. ΙΑ', σ. 7980.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4227, ΦΕΚ: 64 Α' /
11.03.2014). τόµ. Ε’, σ. 3198, τόµ. ΙΑ', σ. 7988-7990.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής
Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών
της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4226, ΦΕΚ: 3 A' / 07.01.2014). τόµ. Ε’,
σ. 3198, τόµ. Ζ', σ. 4765-4768.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής
Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4245, ΦΕΚ: 62 Α' / 11.03.2014).
τόµ. Η’, σ. 5631, τόµ. ΙΑ', σ. 7997-8002.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της Οµάδας Κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των µελών της αφετέρου, η
οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως
τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεµβούργο στις 25
Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη σε αυτή Τελική Πράξη".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4260, ΦΕΚ:
98 A' / 15.04.2014). τόµ. ΙΒ’, σ. 8278, τόµ. ΙΕ', σ. 1019910203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των κρατών µελών της αφενός, και της Δηµοκρατίας
της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων Συµφωνίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4259, ΦΕΚ: 97 Α' /
15.04.2014). τόµ. ΙΒ’, 8278, τόµ. ΙΕ', σ. 10406-10411.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4289, ΦΕΚ: 200 Α' / 24.09.2014).
τόµ. ΙΕ’, σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730, 2736.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4290, ΦΕΚ: 201 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΕ’, σ.
10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2726-2730, 2746.

Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση του Μνηµονίου
Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4291, ΦΕΚ: 202 Α' / 24.09.2014). τόµ.
ΙΕ’, σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σε αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4292,
ΦΕΚ: 203 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΖ’, σ. 12097, τόµ. ΚΑ', σ.
2725-2730, 2759.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4225, ΦΕΚ: 2 A' / 07.01.2014). τόµ. Δ’, σ. 2550, τόµ. Ζ', σ.
4762, τόµ. ΙΣΤ’, σ. 4007-4025, 4353-4355, 4613-4641,
4670-4711.
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής προς τους πρόσφυγες". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4232, ΦΕΚ: 20 A' / 28.01.2014). τόµ. Β’,
σ. 759, τόµ. Η', σ. 5506-5513, 5559.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4230, ΦΕΚ: 18 A' /
28.01.2014). τόµ. Β’, σ. 759, τόµ. Η', σ. 5506-5513.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις και
έγγραφα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4231, ΦΕΚ: 19 A' / 28.01.2014). τόµ. Β’, σ. 759, τόµ. Η',
σ. 5506-5513, 5540.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012
για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α' 41) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση - Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4244, ΦΕΚ: 60
Α' / 11.03.2014). τόµ. Ι’, σ. 7072, τόµ. ΙΑ', σ. 7775-7781,
7801-7814, 7890-7916, 7969.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
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01.04.2014). τόµ. Ι’, σ. 7286, τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8801,
8803-8823, 8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 91839185.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4257, ΦΕΚ: 93 A' /
14.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9095, τόµ. ΙΕ', σ. 9958-10012,
10066-10105, 10155-10166, 10453-10456.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4255, ΦΕΚ: 89 A' /
11.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10166-10197,
10411-10452, 10498-10541, 10542-10547.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". (Κατάθεση).
τόµ. Κ', σ. 1713.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4256, ΦΕΚ: 92 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ.
8506, τόµ. ΙΔ', σ. 9621-9628, 9633-9660, 9661-9676,
9692-9695, 9927-9950, τόµ. ΙΕ', σ. 10130-10133.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για τις Θαλάσσιες Μεταφορές". (Κατάθεση). τόµ.
ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Υπουργείο Οικονοµικών
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους
διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και
την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων,
µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4209, ΦΕΚ: 253 A'/ 21.11.2013).
τόµ. Α', σ. 716.τόµ. Β', σ. 1460-1472, 1505-1506, 15161524, τόµ. Γ', σ. 1845.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α' 154)". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4206, ΦΕΚ: 246 Α'/07.11.2013). τόµ.
Β', σ. 1125-1152.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4253, ΦΕΚ: 82 A' /
01.04.2014). τόµ. Γ', σ. 1942, 1942, 9234-9266.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του Ισολογι-

σµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4252, ΦΕΚ: 81 Α' /
01.04.2014). τόµ. Γ', σ. 1942, τόµ. ΙΓ', σ. 9234-9270.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή
της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε
στο Άµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του
Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4234, ΦΕΚ: 028 Α' /
04.02.2014). τόµ. Γ’, σ. 2288, τόµ. Η', σ. 5827-5834.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού
προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4220, ΦΕΚ: 271
Α' /13.12.2013). τόµ. Δ’, σ. 2494, τόµ. Ε', σ. 3411-3454,
3455-3498, 3499-3586, 3587-3655, 3657-3817.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α' 176) και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4218,
ΦΕΚ: 268 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ’, σ. 3094-3143, τόµ. Ε',
σ. 3188.
Συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5067-5073.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4223, ΦΕΚ: 287 A' /
31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 5302, 4714, 5025-5064, 50655119, 5136-5233.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4240, ΦΕΚ: 47
A'/27.02.2014). τόµ. Η', σ. 5631, τόµ. Ι', σ. 7227-7234.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4243, ΦΕΚ: 057 Α' / 07-03-2014). τόµ. Θ’, σ. 6635, τόµ.
ΙΑ', σ. 7835-7838.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4254, ΦΕΚ: 85 Α'/07.04.2014). τόµ. ΙΔ',
σ. 9321-9452.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.
3601/2007 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4261, ΦΕΚ: 107 Α' / 05.05.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10662, τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671-10709, 10730-10770,
10771-10799, 10813-10821, 11063-11077, 1107911081, 11083.
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Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4263, ΦΕΚ: 17 Α' /
14.05.2014). τόµ. ΙΣΤ', σ. 10781, τόµ. ΙΖ', σ. 1171711791, 11841-11920.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - Δηµόσιο λογιστικό". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4270, ΦΕΚ: 143
A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12110, τόµ. ΙΗ', σ. 289-342.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 1251.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4281, ΦΕΚ: 160 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1564, τόµ. Κ', σ. 1806-1823,
1879-1926, 1943-2048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου
του Μαρόκου για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά
θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3640.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4283, ΦΕΚ: 189 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 1736, τόµ. ΚΑ', σ. 2421-2486.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878,
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της TRANS
ADRIATIC PIPELINE AG". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4217, ΦΕΚ: 267 A'/ 10.12.2013). τόµ. Δ', σ.
2402, τόµ. Ε', σ. 3191-3203.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση Θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε και άλλες
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:

4237, ΦΕΚ: 036 A' / 12.02.2014) τόµ. Ζ', σ. 5222, τόµ. Θ',
σ. 6348-6382, 6383-6453, τόµ. Ι', σ. 6753-6804. 69106914, 6925-6934, 6943-6950, 6937-6938, 6959-6972.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258,
ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ.
10471-10498, 10541-10542, 10556-10601.
Σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4273, ΦΕΚ: 146 Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΔ',
σ. 9575, τόµ. ΙΘ', σ. 971-1016, 1017-1103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4277, ΦΕΚ: 156 Α' / 01.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11865,
τόµ. ΙΘ', σ. 1451-1489, 1517-1573.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
- Βιώσιµη ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4269, ΦΕΚ: 142 A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 186,
210-245.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4280, ΦΕΚ: 159 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1251, τόµ. Κ', σ. 1657-1713,
1715-1753, 1823-1833.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αντισυνταγµατικότητας που ετέθη από τους Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 1677-1681.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και PETRA PETROLEUM INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη χερσαία περιοχή των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4300, ΦΕΚ: 222 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και Petroceltic
Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια
περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4299, ΦΕΚ: 221 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN
OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4298, ΦΕΚ: 220 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3064.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ
τρίτου συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε
την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για
την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2779/1999 (Α' 296)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4296, ΦΕΚ: 214 A' / 02.10.2014). τόµ. ΚΑ', σ.
2361, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3055.
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και
της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 "Πνευµατική
ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα"
(Α'25)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4212,
ΦΕΚ: 257 A' /03.12.13). τόµ. Β', σ. 1122, τόµ. Δ', σ. 24892535.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4294, ΦΕΚ: 211 Α' / 30.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10655.τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945, 2965.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4295, ΦΕΚ: 212 Α' / 30.09.2014). τόµ.
Ι', σ. 7072, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
της Συµφωνίας Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Κατάρ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4293, ΦΕΚ: 210 Α' / 30.09.2014). τόµ. ΙΒ', σ.
8277, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945, 2956.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισµού και Κληρονοµιάς της Νέας Ζηλανδίας". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση

της Συµφωνίας για κινηµατογραφική συµπαραγωγή µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας του Κράτους του Ισραήλ". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
Υπουργείο Τουρισµού
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4276,
ΦΕΚ: 155 A' / 30.07.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 430, τόµ. ΙΘ', σ.
1251-1289, 1303-1356, 1431.
Υπουργείο Υγείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4213, ΦΕΚ: 261 A'/
09.12.2013). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Δ', σ. 2410-2479, 27702774, 2776, 2777, 2778-2815, 3074-3080, 3143-3144.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών". (Κατάθεση).
τόµ. Δ', σ. 2402.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία,
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" (Α
219/2013)"". (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2442.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου
άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α219/2013)"". (ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4227, ΦΕΚ: 4 Α' / 07.01.2014). τόµ.
Ζ', σ. 4874-4886.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4238, ΦΕΚ: 38 A' / 17.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6272, τόµ. Ι',
σ. 6805-6877, 6893-6910, 6914-6924, 6936-6942, 6951,
6952-6959, 6976-7030, 7121-7138, 7140-7145.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
639-670.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙ-
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ΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση- Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4279, ΦΕΚ: 158
A'/08.08.2014).τόµ. ΙΘ', σ. 1251, τόµ. Κ', σ. 1765-1796.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4286, ΦΕΚ: 194 A' /
19.09.2014). τόµ. Κ', σ. 2307, τόµ. ΚΑ', σ. 2806-2854,
2871-2908.
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4214, ΦΕΚ: 264 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 1312, τόµ. Δ',
σ. 2605-2612.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE
MED". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4215,
ΦΕΚ: 265 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 1468, τόµ. Δ', σ.
2627-2632.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας
και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας» και
β) «Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου
µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4222, ΦΕΚ: 279 Α' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 1932,
τόµ. Ε', σ. 3821-3826.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα της Τεχνολο-

γίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών
Υπηρεσιών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4221, ΦΕΚ: 278 A' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 2326, τόµ. Ε',
σ. 3822-3826, 3875.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων
παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4219, ΦΕΚ: 269 A'/ 11.12.2013). τόµ. Δ', σ. 3180,
τόµ. Ε', σ. 3887-3944, τόµ. ΣΤ', σ. 3950-4005, 40314034, 4035-4042, 4052-4058, 4071-4076.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4241, ΦΕΚ: 49 A'
/28.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3549, τόµ. ΙΑ', σ. 7608-7611.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4233, ΦΕΚ:
22 A' / 29.01.2014). τόµ. Ε', σ. 3891, τόµ. Η', σ. 54075450, 5451-5486, 5670 - 5701.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Α) "Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύµβασης για
την οδική κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που
συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) Της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για
τις διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία" και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως
άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο". (Κατάθεση-Συζήτησηψήφιση). (Αρ. νόµου: 4266, ΦΕΚ: 135 A' / 10.06.2014).
τόµ. ΙΓ', σ. 9266, τόµ. ΙΖ', σ. 11978.
Υπουργός Επικρατείας
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671.
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
α) "Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας
και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και
β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου
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της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου
µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4222, ΦΕΚ: 279 Α' / 18.12.2013). τόµ. Γ', σ. 1932,
τόµ. Ε', σ. 3821-3826.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση όλων των πληρωµών στην κρατική ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και νοσηλεία. τόµ. ΙΒ',
σ. 8227.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097. τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
τόµ. ΙΗ', σ. 639-670.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις εκθέσεις αξιολόγησης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α', σ. 269.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4213, ΦΕΚ: 261 A'/
09.12.2013). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Δ', σ. 2410-2479, 27702774, 2776, 2777, 2778-2815, 3074-3080, 3143-3144.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς λόγω της ελλιπούς στελέχωσής του σε
ιατρικό δυναµικό. τόµ. Α', σ. 334.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου "Μεταξά", λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Α', σ.
663.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την ενίσχυση του "Θριασίου" Νοσοκοµείου και των πρωτοβαθµιών δοµών υγείας στην Δυτική Αττική. τόµ. Β', σ.
1122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από το επιχειρούµενο κλείσιµο του νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής "Η
Αγία Βαρβάρα". τόµ. Γ', σ. 2211.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα του Νοσοκοµείου Ιεράπετρας. τόµ. Γ', σ.
2227.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα γενικά
νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ',
σ. 2289.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,

σχετικά µε τα προβλήµατα στο Νοσοκοµείο Βέροιας Ηµαθίας. τόµ. Γ', σ. 2291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη διαδικασία αντικατάστασης και τοποθέτησης
νέων διοικήσεων στα Νοσοκοµεία. τόµ. Γ', σ. 2322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Νοσοκοµείου
Άρτας. τόµ. Γ', σ. 2326.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ογκολογικών ασθενών ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα δηµόσια νοσοκοµεία. τόµ. Δ', σ. 2483.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στη Λακωνία. τόµ. Ε', σ. 3185.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην "Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου Χατζή-Κώστα". τόµ. ΣΤ', σ. 3947.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την κατάσταση στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στις
νοσοκοµειακές µονάδες Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ.
Ζ', σ. 4759.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία παθολογικής κλινικής και διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης.
τόµ. Η', σ. 5739.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη διαχείριση του ιατροτεχνικού εξοπλισµού στο Γενικό
Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης. τόµ. Θ', σ. 6346.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκοµείου της
Ρόδου. τόµ. Ι', σ. 7067.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε το Περιφερειακό Νοσοκοµείο «Νοσηµάτων Θώρακα»
της Πάτρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7324.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλιού Νοσοκοµείου Καβάλας. τόµ. ΙΑ', σ. 7721.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο "Παπαγεωργίου" ως µοναδικό εφηµερεύον. τόµ. ΙΑ',
σ. 7726.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη νοµική και διοικητική αυτοτέλεια του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου. τόµ. ΙΑ', σ. 7817.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα λειτουργίας των παθολογικών κλινικών
του "ΘΡΙΑΣΙΟΥ" Νοσοκοµείου. τόµ. ΙΑ', σ. 7963.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη συσσώρευση δεδουλευµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς τους
παρόχους φύλαξης, καθαριότητας και σίτισης. τόµ. ΙΒ', σ.
8104.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο νοσοκοµείο της Λήµνου. τόµ. ΙΒ', σ. 8257.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών
πόρων για την ολοκλήρωση του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9279.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων επαναλειτουργίας του Νοσοκο-
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µείου "Παναγιά" του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης "
Άγιος Παύλος". τόµ. ΙΓ', σ. 9283.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. ΙΖ', σ.
12091.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λειτουργία της 3ης Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ. ΙΗ', σ.
282.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του
Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "Οι Άγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4279, ΦΕΚ: 158
A'/08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1251, τόµ. Κ', σ. 1765-1796,
τόµ. ΚΑ', σ. 2869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το κλείσιµο του Μαιευτικού - Γυναικολογικού
Τµήµατος στο "Τζάνειο" Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ’, σ. 2869.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και
την αναστολή λειτουργίας του διαβητολογικού ιατρείου στο
"Μαµάτσειο" Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση της προσφοράς του. τόµ. ΚΒ', σ. 2998.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου. τόµ. ΚΒ', σ. 3635.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τη διενέργεια έρευνας για απόδοση ευθυνών για την επίθεση των
ΜΑΤ κατά εργαζοµένων του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»
στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας. τόµ. ΚΒ', σ. 3761.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4286, ΦΕΚ: 194 A' /
19.09.2014). τόµ. Κ', σ. 2307, τόµ. ΚΑ', σ. 2806-2854,
2871-2908.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4286, ΦΕΚ: 194 A' /
19.09.2014). τόµ. Κ', σ. 2307, τόµ. ΚΑ', σ. 2806-2854,
2871-2908.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013).τόµ. Α', σ. 247,

τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4290, ΦΕΚ: 201 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΕ', σ.
10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2726-2730, 2746.
Ξ
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την "αποκάλυψη ονοµάτων δηµάρχων και περιφερειαρχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυµα
µαύρου χρήµατος". τόµ. ΙΓ', σ. 9311.
Ο
ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ενηµέρωση
για τη διαγραφή των έργων υποδοµών της Κρήτης από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2007-2013. τόµ. Γ', σ. 1839.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων
παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4219, ΦΕΚ: 269 A'/ 11.12.2013). τόµ. Δ', σ. 3180,
τόµ. Ε', σ. 3887-3944, τόµ. ΣΤ', σ. 3950-4005, 40314034, 4035-4042, 4052-4058, 4071-4076.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την πορεία των
µεγάλων έργων στη Λακωνία. τόµ. ΙΑ', σ. 7829.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατασκευή
της "Εθνικής Οδού Βυτίνας - Αρχαίας Ολυµπίας και της παράκαµψης Λαγκαδίων". τόµ. ΙΓ', σ. 9067.
ΟΔΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Α) "Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύµβασης για
την οδική κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που
συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) Της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για
τις διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία" και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως
άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4266, ΦΕΚ: 135 A' / 10.06.2014).
τόµ. ΙΓ', σ. 9266, τόµ. ΙΖ', σ. 11978.
ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Α) "Κύρωση των τροποποιήσεων: αα) Της Σύµβασης για
την οδική κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που
συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) Της Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο για
τις διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία" και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως
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άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4266, ΦΕΚ: 135 A' / 10.06.2014).
τόµ. ΙΓ', σ. 9266, τόµ. ΙΖ', σ. 11978.
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη
διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της
Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4246, ΦΕΚ: 63 Α' / 11.03.2014). τόµ. Γ',
σ. 2205, τόµ. ΙΑ', σ. 7971-7973.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επικινδυνότητα του Εθνικού Δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. ΙΒ', σ. 8681.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των οδοιπορικών από τον ΕΟΠΥΥ για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. τόµ. Δ', σ.
3091.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή του ενιαίου οικογενειακού επιδόµατος σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που επαναπατρίστηκαν τα τελευταία χρόνια. τόµ. Η', σ. 5803.
ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους οικοδόµους. τόµ. Β', σ. 1121.
ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το Γηροκοµείο
Βόλου. τόµ. Θ', σ. 6341.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο Βόλου. τόµ. Θ', σ.
6341.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7328-7365,
7631-7671, 7781-7791.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4254, ΦΕΚ: 85 Α'/07.04.2014). τόµ. ΙΔ',
σ. 9321-9452.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4281, ΦΕΚ: 160 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1564, τόµ. Κ', σ. 1806-1823,
1879-1926, 1943-2048.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2012, β) Συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ', σ. 2337-2383.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών
πόρων για την ολοκλήρωση του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. ΙΓ', σ. 9279.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
πολιτική για την αντιµετώπιση της οικονοµικής µετανάστευσης των νέων Ελλήνων σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. τόµ. Α', σ.
744.
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον Οίκο Ναύτου της Χίου.
τόµ. ΚΒ', σ. 3709.
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 1251.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την πρόθεση της Διεθνούς
Ολυµπιακής Επιτροπής για αλλαγή του χώρου αφής της Ολυµπιακής Φλόγας των δεύτερων Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων Νέων. τόµ. ΙΑ', σ. 7700.
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία οδηγούνται εκτός Δηµοσίου
οι διακριθέντες αθλητές δηµόσιοι υπάλληλοι. τόµ. Α', σ.
741.
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ-ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ολική περικοπή των συντάξεων των ανασφάλιστων οµογενών υπερηλίκων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών. τόµ. ΙΓ', σ.
9287.
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4277, ΦΕΚ: 156 Α' / 01.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11865,
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τόµ. ΙΘ', σ. 1451-1489, 1517-1573.
ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο ελεύθερης
συµβίωσης". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
σαράντα πέντε (45) Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2557.
ΟΠΛΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: «Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου
στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων Συµβατικών Όπλων που µπορούν να θεωρηθούν
ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσµατα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4288, ΦΕΚ: 199 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 747, τόµ.
ΚΑ', σ. 2636-2638.
ΟΠΛΑ ΧΗΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς
κινδύνους στη Μεσόγειο από την καταστροφή των χηµικών
όπλων της Συρίας. τόµ. Ι', σ. 6883.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ζήτηµα της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. (Επερωτώντες: Πενήντα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΕ', σ. 10647-10669.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Ο.Τ.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την οικονοµική και ιατροφαρµακευτική κάλυψη και ασφάλιση των γυµναστών που
εργάζονται στα προγράµµατα αθλητισµού των ΟΤΑ. τόµ.
ΙΑ', σ. 7739.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4257, ΦΕΚ: 93 A' /
14.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9095, τόµ. ΙΕ', σ. 9958-10012,
10066-10105, 10155-10166, 10453-10456.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ένταξη στη
διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στους βρεφονηπιακούς
σταθµούς του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ', σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άµεση ανάγκη εφαρµογής της στεγαστικής πολιτικής στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ', σ. 7371.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των οφειλών των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και
στον ΟΑΕΕ. τόµ. Α', σ. 660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την

κεφαλαιοποίηση οφειλών των εµπόρων προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Δ', σ.
3174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
φορολογική ενηµερότητα που ζητά ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών από τους ασφαλισµένους
για την ένταξή τους στη ρύθµιση χρεών. τόµ. Ε', σ. 3184.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την οικονοµική
"ασφυξία" χιλίων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. ΙΒ', σ. 8322.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας για οφειλέτες του ΙΚΑ,
του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 9172.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.
τόµ. ΙΖ', σ. 12039.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Ρύθµιση οφειλών στον ΟΑΕΕ
και σχετικές διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίσης Μουτσινάς και έξι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ.
610.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
κατασχέσεις σε ασφαλισµένους του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) που αδυνατούν να
καταβάλουν τις οφειλές τους. τόµ. ΚΑ', σ. 2633.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τροποποίηση της υπ’ αριθµόν 9/12.9.2011 εγκυκλίου του
Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων που αφορά το θεσµικό πλαίσιο ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολούµενων εργατών γης. τόµ. ΙΑ', σ. 7367.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επανεξέταση των κριτηρίων για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΑ', σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας για οφειλέτες του ΙΚΑ,
του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 9172.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - Δηµόσιο λογιστικό". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4270, ΦΕΚ: 143
A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12110, τόµ. ΙΗ', σ. 289-342.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΕΚ)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αρνητική
στάση των τραπεζών για την εφαρµογή της υπουργικής α-
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πόφασης που προβλέπει τη δυνατότητα επιµήκυνσης της
διάρκειας αποπληρωµής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µέσω τραπεζών µε επιδοτούµενο επιτόκιο. τόµ. Α', σ. 328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άµεση ανάγκη εφαρµογής της στεγαστικής πολιτικής στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ', σ. 7371.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. ΙΘ', σ. 1126.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση για τη Λειτουργία
των Κέντρων Πρόληψης και τις οφειλές του ΟΚΑΝΑ. τόµ.
Η', σ. 5633.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών
δαπανών στους φορείς πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων. τόµ. ΙΑ', σ. 7723.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού της Πάτρας. τόµ.
ΙΓ', σ. 9070.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την πώληση του 67% των µετοχών του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ). τόµ. ΙΒ', σ.
8225.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Ο.Σ.Α.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τις αρνητικές
συνέπειες από την εφαρµογή των προτάσεων του ΟΟΣΑ
για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου παρασκευής
και πώλησης άρτου. τόµ. Ι', σ. 7209.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την πρόταση του
ΟΟΣΑ για ανάµειξη του ελαιόλαδου µε σπορέλαια και τη
λήψη µέτρων για την προστασία του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης. τόµ. ΙΑ', σ. 7686.
Συζήτηση από κοινού δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ελαιοκοµίας και της διάθεσης του ελαιολάδου και β) µε τη θέση
της Κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΒ', σ. 8525.
Συζήτηση επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυ-

ξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την προώθηση της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και την προστασία του από την πρόταση του ΟΟΣΑ για την πρόσµειξή
του µε άλλα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ', σ. 9310.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
απολύσεις εργαζοµένων στον "ΟΠΑΠ Α.Ε.". τόµ. ΙΘ', σ.
1123.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΡΘΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
- Βιώσιµη ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4269, ΦΕΚ: 142 A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 186,
210-245.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΣΑ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
- Βιώσιµη ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4269, ΦΕΚ: 142 A' / 28.06.2014) τόµ. ΙΗ', σ. 186,
210-245.
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ (ΜΚΟ)
Αναφορά στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε χρηµατοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ', σ.
7333, 7350, 7355, 7362, 7377, 7378, 7637, 7654, 7655,
7658, 7663, 7666, 7712, 7715, 7716, τόµ. ΙΒ', σ. 8236,
8246, 8249, 8250, 8253,
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την πορεία της διερεύνησης της οικονοµικής διαχείρισης της ΜΚΟ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ". τόµ. ΙΑ', σ.
7833.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη ΜΚΟ "ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ". τόµ. ΙΓ', σ. 8703.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. (Επερωτώντες: Δεκατρείς (13) Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΕ', σ. 10037-10058.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4227, ΦΕΚ: 64 Α' /
11.03.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. ΙΑ', σ. 7988-7990.
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Γεωργίου Αναγνωστόπουλου σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Παύλου Σιούφα, ο
οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ', σ. 4023.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Ελένης Αυλωνίτου σε αντικατάσταση της κ. Ειρήνης Δούρου η οποία παραιτήθηκε.
τόµ. ΙΓ', σ. 9279.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Παναγιώτας Ιακωβίδου σε
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αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Αριστόβουλου Σπηλιωτόπουλου ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ', σ. 9297.
Ορκωµοσία των Βουλευτών κ.κ. Γ. Δεικτάκη, Σ. Κάρµαντζη, Κ. Δαµαβολίτη, Γ. Παπαδηµητρίου, Ά. Χατζησοφιά
και Φ. Κούβελα που αντικαθιστούν αντιστοίχως τους κ.κ. Ε.
Κεφαλογιάννη, Κ. Μουσουρούλη, Ε. Μαριά, Ε. Γλέζο, Δ.
Παπαδηµούλη και Σ. Σακοράφα, οι οποίοι παραιτήθηκαν
για να συµµετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 11241.
Ορκωµοσία του Βουλευτή κ. Δ. Μπριάνη σε αντικατάσταση του κ. Ν. Σταυρογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Κ',
σ. 2326.
Ορκωµοσία της Βουλευτού κ. Μ. Σταυρινούδη - Σόδη σε
αντικατάσταση του κ. Στ. Κάρµαντζη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΚΑ', σ. 2377.
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και PETRA PETROLEUM INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη χερσαία περιοχή των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4300, ΦΕΚ: 222 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και Petroceltic
Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια
περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4299, ΦΕΚ: 221 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN
OIL & GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4298, ΦΕΚ: 220 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3064.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ
τρίτου συµβαλλόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε
την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για
την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2779/1999 (Α' 296)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4296, ΦΕΚ: 214 A' / 02.10.2014). τόµ. ΚΑ', σ.
2361, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3055.

ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της Ορχήστρας
των Χρωµάτων. τόµ. Ζ', σ. 4758.
ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την "Ορχήστρα των Χρωµάτων". τόµ. ΙΗ', σ. 197.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Αναφορά στα γεγονότα που εξελίσσονται στο Κίεβο της
Ουκρανίας. τόµ. ΙΑ', σ. 7367, ΙΑ', σ. 7711, 7712, 7713,
7988, 7989, 7990, 7997, 7998, 7999, 8000, 8001.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες για την απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της
κλειστής λεκάνης της Μεσογείου ενόψει µάλιστα της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΓ', σ. 9177.
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4289, ΦΕΚ: 200 Α' / 24.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10172, τόµ. ΚΑ', σ. 2725-2730, 2736.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία - Άµεσα µέτρα για την προστασία των οφειλετών και άλλες διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3850.
Π
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αναφορά στην 8η Μαρτίου "Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας". τόµ. ΙΒ', σ. 8259, 8261 - 8268.
ΠΑΙΓΝΙΑ ΤΥΧΕΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους
διαχειριστές των οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων
και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική
εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν
σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση- Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4209, ΦΕΚ: 253 A'/ 21.11.2013). τόµ.
Α', σ. 716, τόµ. Β', σ. 1460-1472, 1505-1506, 1516-1524,
τόµ. Γ', σ. 1845.
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ΠΑΙΔΕΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4283, ΦΕΚ: 189 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 1736, τόµ. ΚΑ', σ. 2421-2486.
ΠΑΙΔΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4267, ΦΕΚ: 137 A' / 12.06.2014).
τόµ. ΙΔ', σ. 9626. τόµ. ΙΖ', σ. 11991-12029, 12043-12088,
σ. 12103.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΙΝΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
σίτιση σε όλα τα σχολεία της χώρας. τόµ. Η', σ. 5598.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4267, ΦΕΚ: 137 A' / 12.06.2014).
τόµ. ΙΔ', σ. 9626. τόµ. ΙΖ', σ. 11991-12029, 12043-12088,
σ. 12103.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη
σίτιση σε όλα τα σχολεία της χώρας. τόµ. Η', σ. 5598.
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4227, ΦΕΚ: 64 Α' /
11.03.2014). τόµ. Ε', σ. 3198, τόµ. ΙΑ', σ. 7988-7990.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.)
Αναφορά στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας
Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ', σ. 9642, 9643,
9644, 9646, 9652, 9662, 9663, 9671, 9675, 9694, 9934,
9940.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επαναφορά της Γεωµετρίας
σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στις
πανελλήνιες εξετάσεις. τόµ. ΙΕ', σ. 10125.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Αναφορά στο θέµα των κλειστών Πανεπιστηµίων και
στην παραποµπή του Πρύτανη του ΕΚΠΑ στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο. τόµ. Ε', σ. 3523, 3559, 3582.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη δηµιουργία Τµήµατος
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
τόµ. Θ', σ. 6480.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση της νέας ηγεσίας

του Υπουργείου για τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήµια της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 170.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. τόµ. ΙΑ', σ. 7772.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας. (Επερωτώντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
και δεκατρείς (13) Βουλευτές του κόµµατός του). τόµ. Η', σ.
5777-5800.
ΠΑΡΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη µετονοµασία της πλατείας Καραϊσκάκη σε πάρκο Δυρραχίου. τόµ. Α', σ. 668.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την απόφαση του Δήµου Αθηναίων
να εγκρίνει την πρωτοβουλία του Οργανισµού "Νέον" µε θέµα "Ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο". τόµ. Ζ', σ. 4755.
ΠΑΡΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την απόφαση
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης επένδυσης. τόµ. Ι', σ. 7064.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την εγκατάσταση µεγάλων αιολικών πάρκων σε νησιά των
Κυκλάδων. τόµ. Ι', σ. 7078.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη νέα εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα Ακαρνανικά όρη,
στην κορυφή του όρους Μπούµστου. τόµ. ΙΕ', σ. 10063.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Καλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ.
ΙΓ', σ. 8707.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την καθυστέρηση
στην υλοποίηση των έργων για την ανασύσταση της λίµνης
Κάρλας. τόµ. Α', σ. 292.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Καλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ.
ΙΓ', σ. 8707.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4280, ΦΕΚ: 159 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1251, τόµ. Κ', σ. 1657-1713,
1715-1753, 1823-1833.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αδειοδότησης της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ για την καύση απορριµµάτων στη
Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ', σ. 9953.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες της επέκτασης της
εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." στην περιοχή της
Σαλαµίνας. τόµ. ΙΕ', σ. 10059.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στη δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας). τόµ. Δ', σ. 3170.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ανέργων από την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος. τόµ.
ΙΕ', σ. 10638.
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4213, ΦΕΚ: 261 A'/
09.12.2013). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Δ', σ. 2410-2479, 27702774, 2776, 2777, 2778-2815, 3074-3080, 3143-3144.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. (Επερωτώντες: Πενήντα πέντε (55) Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου). τόµ. Β', σ. 1424-1455.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4224, ΦΕΚ:
288 A' / 31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 5089, 5237-5254, 52725279, 5338-5399.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για περιπτερούχους". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειος Καπερνάρος"). (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ', σ. 9626.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήµατος στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. ΙΒ', σ.
8098.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη εξίσωσης προς τα κάτω της
τιµής του φόρου πετρελαίου θέρµανσης µε αυτόν του πετρελαίου κίνησης, προκειµένου να µπορούν τα νοικοκυριά
να προµηθευτούν φθηνό πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Α', σ.
654.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε το µέτρο εξίσωσης του ειδικού φόρου
πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης. τόµ. Β', σ. 757.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΠΕΤΡΕΛΑΪΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.
3601/2007 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4261, ΦΕΚ: 107 Α' / 05.05.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10662, τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671-10709, 10730-10770,
10771-10799, 10813-10821, 11063-11077, 1107911081, 11083.
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Προστασία κύριας κατοικίας". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ.
Ε', σ. 3449.
Ανακοινώνεται ότι η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής - ΕΚΠΟΙΖΩ - καταθέτει ψήφισµα, µε το οποίο εκφράζει
την αντίθεσή της στους πλειστηριασµούς ακινήτων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4663.
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
Αναφορά στη βιβλική καταστροφή στη Ρόδο και στην
Ψέριµο, λόγω των πληµµυρών και συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων. τόµ. Δ', σ. 2709.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τις τεράστιες καταστροφές και το θάνατο
τριών ανθρώπων στη Ρόδο από την καταιγίδα της περασµένης Παρασκευής. τόµ. Δ', σ. 3172.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4214, ΦΕΚ: 264 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 1312, τόµ. Δ',
σ. 2605-2612.
ΠΛΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
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(Αρ. νόµου: 4256, ΦΕΚ: 92 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΒ', σ.
8506, τόµ. ΙΔ', σ. 9621-9628, 9633-9660, 9661-9676,
9692-9695, 9927-9950, τόµ. ΙΕ', σ. 10130-10133.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και
της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου του 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα" (Α' 25)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4212, ΦΕΚ: 257 A' /03.12.13). τόµ. Β', σ. 1122, τόµ. Δ', σ.
2489-2535, τόµ. ΙΑ', σ. 7961.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τα οικονοµικά της ‘’ΑΕΠΙ Α.Ε.’’ που
δραστηριοποιείται στην είσπραξη και απόδοση πνευµατικών, περιουσιακών και συγγενικών δικαιωµάτων στους δικαιούχους. τόµ. ΙΑ’, σ. 7961.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την απόκτηση ειδικότητας
προπονητή ποδοσφαίρου από τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ. τόµ. Γ', σ. 2333.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάσταση στο χώρο
του ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ', σ. 10631.
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4281, ΦΕΚ: 160 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1564, τόµ. Κ', σ. 1806-1823,
1879-1926, 1943-2048.
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4251, ΦΕΚ: 80 A' /
01.04.2014.) τόµ. Ι', σ. 7286, τόµ. ΙΓ', σ. 8769-8801,
8803-8823, 8832-8836, 9048-9065, 9078-9154, 91839185.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το νόµο περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών»,
όπως ισχύει, δικογραφία που αφορά τους διατελέσαντες Υπουργούς Οικονοµικών από το έτος 1998 έως σήµερα. τόµ.
ΚΒ', σ. 3809.
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α'
139) και προσαρµογή του στην Απόφαση Πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας, µέσω του Ποινικού Δικαίου (L 328) και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4285, ΦΕΚ: 191 A' / 10.09.2014). τόµ. Δ', σ. 2480,

τόµ. ΚΑ', σ. 2363-2411, 2571-2630, 2710-2722.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4274, ΦΕΚ: 47 Α' / 14.07.2014).
τόµ. ΙΗ', σ. 55, τόµ. ΙΗ', σ. 711, τόµ. ΙΘ', σ. 788-837, τόµ.
ΙΘ', σ. 839-873.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα- ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ.
9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
- Βιώσιµη ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4269, ΦΕΚ: 142 A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 186,
210-245.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4280, ΦΕΚ: 159 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1251, τόµ. Κ', σ. 1657-1713,
1715-1753, 1823-1833.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
- Βιώσιµη ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4269, ΦΕΚ: 142 A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 186,
210-245.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4294, ΦΕΚ: 211 Α' / 30.09.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10655, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945, 2965.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Διακανονισµού Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού της Ελληνικής Δη-
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µοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισµού και Κληρονοµιάς της Νέας Ζηλανδίας". (Κατάθεση). τόµ. ΚΑ', σ. 2944.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καταβολή του ενιαίου οικογενειακού επιδόµατος σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που επαναπατρίστηκαν τα τελευταία χρόνια. τόµ. Η', σ. 5803.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Αναφορά στη συµπλήρωση σαράντα χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ', σ. 2319, 2320, 2322,
2326.
ΠΟΛΩΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς Πολιτισµού, Εκπαίδευσης, Επιστηµών, Αθλητισµού, Νεολαίας και Μέσων Ενηµέρωσης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΖ', σ. 11991.
ΠΟΤΟΠΟΪΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 1251.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών
της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4211,
ΦΕΚ: 256 Α' /28.11.2013). τόµ. Α', σ. 687, τόµ. Γ', σ.
2246-2288, τόµ. Δ', σ. 2406.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α' 154)". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4206, ΦΕΚ: 246 Α'/07.11.2013). τόµ.
Β', σ. 1125-1152.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού ιδρύµατος µε την επωνυµία,
"ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" (Α
219/2013)"". (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2442.
Αναφορά στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ', σ. 3094, 3096, 3097, 3098, 3099,
3100, 3102, 3103, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110,
3112, 3118, 3121, 3122, 3126, 3127, 3128, 3129, 3131,
3133, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α' 176) και
άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4218,
ΦΕΚ: 268 A'/ 10.12.2013). τόµ. Ε', σ. 3188, τόµ. Δ', σ.
3094-3143.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου
άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ Α219/2013)"". (Συζήτηση-

Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4227, ΦΕΚ: 4 Α' / 07.01.2014). τόµ.
Ζ', σ. 4874-4886.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσα ρύθµιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του" (Α' 136) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση). τόµ. ΙΘ', σ. 1251.
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την εφαρµογή
του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων. τόµ. ΙΑ', σ. 7731.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Πρόγραµµα "Βοήθεια
στο Σπίτι (Π.Β.Σ.)". τόµ. ΙΕ', σ. 10641.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4257, ΦΕΚ: 93 A' /
14.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9095, τόµ. ΙΕ', σ. 9958-10012,
10066-10105, 10155-10166, 10453-10456.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ενίσχυση του Προγράµµατος "Εξοικονοµώ κατ' Οίκον"
στην Επικράτεια και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ.
Ι', σ. 7289.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα "Βιοµηχανικά
Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε." τόµ. ΙΑ', σ. 7688.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τους µειωµένους
πόρους για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20072014. τόµ. ΙΑ', σ. 7934.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα
"teachers4europe" στα σχολεία της χώρας µας. τόµ. Η', σ.
5740.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ενηµέρωση
για τη διαγραφή των έργων υποδοµών της Κρήτης από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2007-2013. τόµ. Γ', σ. 1839.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανά-
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πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 και την υλοποίηση των νέων προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020. τόµ.
ΚΒ', σ. 3710.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας. τόµ. Θ', σ. 6266.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την θεσµοθέτηση του ρυθµιστικού σχεδίου και του προγράµµατος
προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων. τόµ. Β', σ. 1117.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υλοποίηση
και τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος "ΝΕΑΡΧΟΣ". τόµ. ΙΒ', σ. 8320.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη νέα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων. τόµ. Θ', σ. 6344.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Προεδρικών Διαταγµάτων του νέου αναπτυξιακού νόµου. τόµ. Α', σ. 740.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 45/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", έγιναν αποδεκτές
οι παραιτήσεις που υπέβαλαν οι Βουλευτές κ.κ. Μ. Χαρακόπουλος του Παντελή από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Σ. Καλαφάτης
του Αθανασίου από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΕ', σ. 1001310014.
Ανακοινώνεται επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαµαρά προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι µε το 46/31-3-2014
Προεδρικό Διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 79/31-32014 µε θέµα "Κυβερνητική µεταβολή", διορίστηκαν οι κ.κ.
Θ. Λεονταρίδης του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ν. Ταγαράς του Χρήστου στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ',
σ. 10013-10014.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένα Βουλευτές του κόµµατός
του, κατέθεσαν πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, διότι δεν διέκοψε τις εργασίες προκειµένου να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά του Υπουργού

Οικονοµικών και την παραπέµπει χωρίς να έχει την αντίστοιχη αρµοδιότητα. τόµ. ΙΔ', σ. 9380-9386.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 95509602.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί της
προτάσεως µοµφής που υπέβαλαν κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 9571.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη,
που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 9580-9601.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του
κόµµατός του, δεν έγινε δεκτή. τόµ. ΙΔ', σ. 9602.
Συζήτηση των Βουλευτών κ.κ. Δ. Παπαδηµούλη, Ε. Μεϊµαράκη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων), σχετικά µε το επεισόδιο που διαδραµατίστηκε εντός του Κοινοβουλίου στα
γραφεία της Χρυσής-Αυγής από τον υιό Μπαλτάκου. τόµ.
ΙΕ', σ. 10051, 10052.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων προµήθειας εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ', σ.
7823.
ΠΡΟΝΟΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επανεξέταση των κριτηρίων για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΑ', σ. 7733.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Θ', σ. 6175.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. τόµ. ΙΖ', σ. 12037.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντισεισµική
προστασία της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ', σ. 7741.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς
κινδύνους στη Μεσόγειο από την καταστροφή των χηµικών
όπλων της Συρίας. τόµ. Ι', σ. 6883.
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Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Καλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ.
ΙΓ', σ. 8707.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014).τόµ. Ζ', σ. 4995. τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση της Σύµβασης
για τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής προς τους πρόσφυγες". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4232, ΦΕΚ: 20 A' / 28.01.2014). τόµ. Β',
σ. 759, τόµ. Η', σ. 5506-5513, 5559.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εφαρµογή της επιχείρησης "Αταλάντα" κατά της πειρατείας στη Μεσόγειο για την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων. τόµ. Ζ', σ. 4715.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, κατέθεσαν πρόταση
δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. τόµ. Γ', σ. 1945-1950.
Αναφορά στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της
Κυβέρνησης, από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη
Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του.
τόµ. Γ', σ. 1951, 1945.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ.
Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ', σ.
1951.

Συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ', σ. 1953-2013, 20152093, 2096-2204.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ.
Γ', σ. 2189-2203.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ:
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Περικοπή στεγαστικών δανείων Α’ κατοικίας". (Προτείνοντες: Οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
κ.κ. Π. Σιούφας, Χ. Κέλλας, Α. Μαρίνος, Ε. Κονσόλας, Α.
Βεσυρόπουλος και Α. Καραµανλή). (Κατάθεση). τόµ. Α', σ.
395.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού".
(Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών κ. Ν. Νικολόπουλος). (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ.
3891.
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κατάργηση του Άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας περί αναγκαστικής εκτελέσεως κατά αλλοδαπού δηµοσίου". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ. Β', σ. 1418.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο ελεύθερης
συµβίωσης". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
σαράντα πέντε (45) Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2557.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: " Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανέργων". (Προτείνοντες: Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός
της). (Κατάθεση). τόµ. ΙΓ', σ. 9104.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Ρύθµιση οφειλών στον ΟΑΕΕ
και σχετικές διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίσης Μουτσινάς και έξι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ.
610.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την αποκατάσταση του κατώτατου µισθού και του δικαίου της συλλογικής διαπραγµάτευσης και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
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και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). µι τόµ.
ΚΒ', σ. 3931.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Επαναφορά κατώτερου µισθού,
επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και
κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3931.
Υπουργείο Εσωτερικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Τροποποίηση εκλογικού νόµου (ν.3636/2008, ΦΕΚ 11 Α, ν.
3231/2004, ΦΕΚ 45 Α) και καθιέρωση απλής αναλογικής".
(Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης και οι
Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Β', σ.
1323.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Χρηµατοδότηση, διαφάνεια και ισότητα ευκαιριών στην πολιτική
δράση". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ.
2403.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για τη
σύσταση, χρηµατοδότηση και οικονοµικό έλεγχο των πολιτικών κοµµάτων και για τη ρύθµιση και τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ε. Κεφαλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ',
σ. 8506.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Ρυθµίσεις για περιπτερούχους". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Βασίλειος Καπερνάρος"). (Κατάθεση). τόµ. ΙΔ', σ. 9626.
Υπουργείο Οικονοµικών
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Παροχή απαλλαγών από φόρους για κωφούς και βαρήκοους πολίτες". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3198.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Προστασία κύριας κατοικίας". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ.
Ε', σ. 3449.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών:
"ΚΕ.Π.Α., σύνταξη και επίδοµα αναπηρίας". (Προτείνων: Ο
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος).
(Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5933.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία - Άµεσα µέτρα για την προστασία των οφειλετών και άλλες διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του
κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3850.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναγνώριση ισοτιµίας τίτλων σπουδών των µέχρι και την 1/9/2004 αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Δραµατικής Τέχνης, µε τους τίτλους σπουδών της Ανώτερης Βαθµίδας Εκπαίδευσης". (Προτείνουσα: Η Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σταυρούλα Ξουλίδου). (Κατάθεση).
τόµ. ΚΒ', σ. 3931.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Για την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Σ. Καλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ.
ΙΓ', σ. 8707.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνει ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα του καταθέτει πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών. τόµ.
ΙΔ', σ. 9359-9365.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατάθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του
Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ', σ.
9366 - 9378.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένα Βουλευτές του κόµµατός
του, κατέθεσαν πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, διότι δεν διέκοψε τις εργασίες προκειµένου να συζητηθεί η πρόταση δυσπιστίας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κατά του Υπουργού
Οικονοµικών και την παραπέµπει χωρίς να έχει την αντίστοιχη αρµοδιότητα. τόµ. ΙΔ', σ. 9380-9386.
Αποχώρηση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς από τη συζήτηση επί της
προτάσεως µοµφής που υπέβαλαν κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη. τόµ. ΙΔ', σ. 9571.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη,
που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 9580-9601.
Ανακοινώνεται ότι η πρόταση µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν
ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του
κόµµατός του, δεν έγινε δεκτή. τόµ. ΙΔ', σ. 9602.
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
προβλήµατα στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ. Δ', σ. 3176.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
α) Συζήτηση και έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της
Βουλής, οικονοµικού έτους 2012, β) Συζήτηση και ψήφιση
του σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ', σ. 2337-2383.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
Ανακοινώνεται η κατάθεση από τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα, µε µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης), του γενικού Προϋπολογισµού του κράτους για
το οικονοµικό έτος 2014, τον τόµο για τις φορολογικές δαπάνες του 2014, καθώς και τους προσαρτηµένους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών ανεξάρτητων αρχών, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ', σ.
2494.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού
προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4220, ΦΕΚ: 271
Α' /13.12.2013). τόµ. Δ', σ. 2494, τόµ. Ε', σ. 3411-3454,
3455-3498, 3499-3586, 3587-3655, 3657-3817.
Αναφορά στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του Κράτους. τόµ. Δ', σ. 2517, 2518, 2520, 2522, 2524, 2529,
2530, 2532, 2533, 2534.
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (FYROM)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το θέµα του ονόµατος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας. τόµ. Θ', σ.
6469.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την ενίσχυση του "Θριασίου" Νοσοκοµείου και των πρωτοβαθµιών δοµών υγείας στην Δυτική Αττική. τόµ. Β', σ.
1122.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την άµεση κάλυψη των αναγκών σε πρωτοβάθµια περίθαλψη των κατοίκων και επισκεπτών της Λήµνου.
τόµ. ΙΖ', σ. 12034.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
(Π.Ε.Δ.Υ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4238, ΦΕΚ: 38 A' / 17.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6272, τόµ. Ι',
σ. 6805-6877, 6893-6910, 6914-6924, 6936-6942, 6951,
6952-6959, 6976-7030, 7121-7138, 7140-7145.
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παράταση της ισχύος των κρατικών
εγγυήσεων στα πυρόπληκτα δάνεια που έχουν δοθεί σε επι-

χειρήσεις µετά τις πυρκαγιές του 2007. τόµ. Θ', σ. 6473.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014).τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. τόµ. ΙΖ', σ. 12037.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 6 του ν. 3938/2011
µε τον οποίο προβλέπεται η απορρόφηση του 50% από τον
πίνακα επιλαχόντων πυροσβεστών. τόµ. ΙΒ', σ. 8105.
Ρ
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης του νοµικού κενού, αναφορικά µε τη χρήση δεκτών
τύπου scanner ακρόασης ραδιοκυµάτων. τόµ. ΙΑ', σ. 7943.
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης στην εταιρεία "DIGEA Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε." για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης για 15 έτη.
τόµ. ΙΖ', σ. 12093.
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α'
139) και προσαρµογή του στην Απόφαση Πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας, µέσω του Ποινικού Δικαίου (L 328)" και
άλλες διατάξεις. (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4285, ΦΕΚ: 191 A' / 10.09.2014). τόµ. Δ', σ. 2480,
τόµ. ΚΑ', σ. 2363-2411, 2571-2630, 2710-2722.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την καθυστέρηση της ψήφισης του αντιρατσιστικού νόµου. τόµ. ΙΓ', σ. 9075.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση δύο συναφών επικαίρων ερωτήσεων προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά α)
µε τη διαχείριση των προβληµάτων διάθεσης της αγροτικής
παραγωγής που πλήττεται από το ρωσικό εµπάργκο και β)
µε τη λήψη µέτρων αναπλήρωσης του εισοδήµατος των ροδακινοπαραγωγών. τόµ. ΚΑ', σ. 2508.
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". (Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4265, ΦΕΚ: 132 A'/10.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ.
11978-11982.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4277, ΦΕΚ: 156 Α' / 01.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11865,
τόµ. ΙΘ', σ. 1451-1489, 1517-1573.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
το "Ρυθµιστικό Σχέδιο των Ιωαννίνων και το Προεδρικό
Διάταγµα για τη Λίµνη Παµβώτιδα". τόµ. ΙΘ', σ. 1125.
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318. τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων εξάλειψης των φαινοµένων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Η', σ. 5589.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τα µέτρα περιβαλλοντικής αντιµετώπισης του φαινοµένου
της αιθαλοµίχλης. τόµ. Η', σ. 5592.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις καταγγελίες για ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά στη Μεσόγειο. τόµ. ΙΑ', σ. 7698.
ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". (Κατάθεση-

Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4241, ΦΕΚ: 49 A'
/28.02.2014). τόµ. Ε', σ. 3549, τόµ. ΙΑ', σ. 7608-7611.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Κύρωση Πρωτοκόλλου Εφαρµογής µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ρωσικής Οµοσπονδίας σχετικά µε την εφαρµογή της
Συµφωνίας Επανεισδοχής µεταξύ της Ρωσικής Οµοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαΐου
2006". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σ
ΣΕΙΣΜΟΙ
Αναφορά στον σεισµό στη Χαλκιδική και στην άµεση ανταπόκριση των υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και της
Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Β. Ελλάδας.
τόµ. ΚΑ', σ. 2414.
ΣΕΙΣΜΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Αναφορά στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς και
της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων
που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι', σ. 6780, 6781,
6782, 6786, 6798.
Αναφορά στους σεισµοπαθείς της Κεφαλλονιάς. τόµ. Ι',
σ. 6813, 6900, 6904, 6906, 6979, 6989, 6995.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης των ζηµιών στην Κεφαλλονιά. τόµ. Ι', σ. 6889.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ
Αναφορά στους σεισµοπαθείς κατοίκους της Κεφαλλονιάς. τόµ. Θ', σ. 6680, 6682, 6683, 6684, 6692, 6693,
6695.
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ-ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Αναφορά στις έντονες σεισµικές δονήσεις που έπληξαν
το Νοµό Κεφαλληνίας, τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας αυτών και στην τροπολογία που κατέθεσε η
Βουλευτής Αφροδίτη Θεοπεφτάτου µε θέµα: Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών στο Νοµό Κεφαλληνίας. τόµ.
ΙΑ', σ. 7609, 7610.
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής
πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). ). (Αρ. νόµου: 4267, ΦΕΚ: 137 A' / 12.06.2014).
τόµ. ΙΔ', σ. 9626, τόµ. ΙΖ', σ. 11991-12029, 12043-12088,
12103.
ΣΕΡΒΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της Κροατίας, της
πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, της
Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουµανίας, της
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Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης
των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4204, ΦΕΚ: 236 A'/01.11.2013). τόµ.
Β', σ. 929-934.
SIEMENS
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις "ποινικές ευθύνες προσώπων, µέσω των οποίων δωροδοκήθηκαν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τη
SIEMENS, κατόπιν της οµολογίας Χριστοφοράκου". τόµ.
Β', σ. 1418.
ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα "τραπεζικά σκάνδαλα". (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Η', σ. 5768.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την "ολιγωρία των δικαστικών αρχών και του Υπουργού
Δικαιοσύνης που οδηγεί σε "παραγραφή" των ευθυνών Ε.
Βενιζέλου - Γ. Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων. τόµ. ΙΗ', σ. 704.
ΣΚΟΠΙΑ
Αναφορά στον λόγο Σκοπιανού Βουλευτή που στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται στην Ελληνική Βουλή, αποκάλεσε δύο φορές τη χώρα
του ως "Δηµοκρατία της Μακεδονίας". τόµ. Θ', σ. 6310,
6311, 6322, 6323, 6325, 6328, 6641.
ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάγκη οριστικού κλεισίµατος της χωµατερής στη θέση
"Νταµάρι Κόκκινου" της Τοπικής Κοινότητας Αγαλά Ζακύνθου και πλήρους αποκατάστασης του χώρου. τόµ. Α', σ.
666.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ένταξη στη
διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στους βρεφονηπιακούς
σταθµούς του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ', σ. 2401.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
εξασφάλιση των απαιτούµενων κονδυλίων, προκειµένου να
µην µείνουν χιλιάδες παιδιά εκτός των βρεφονηπιακών
σταθµών της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 287.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό, αρµόδιο για τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση,
σχετικά µε τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς
της πρώην ΕΡΤ. τόµ. Α', σ. 291.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υφυπουργό στον

Πρωθυπουργό για τη Δηµόσια Τηλεόραση, σχετικά µε τον
Περιφερειακό Σταθµό Δηµόσιας Ραδιοφωνίας στα Ιωάννινα. τόµ. Η', σ. 5773.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς την Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό και Κυβερνητική Εκπρόσωπο, σχετικά µε
την «εισβολή» τουρκικών ραδιοφωνικών σταθµών στη νήσο
Πάρο, αλλά και γενικότερα στην ελληνική επικράτεια. τόµ.
ΚΑ', σ. 2926.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
ΣΤΑΦΙΔΑ-ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την εξαίρεση της
στρεµµατικής ενίσχυσης της σταφίδας από τη νέα ΚΑΠ και
τη λήψη µέτρων για την προστασία και προώθηση της µαύρης κορινθιακής σταφίδας. τόµ. Ι', σ. 7217.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
άµεση ανάγκη εφαρµογής της στεγαστικής πολιτικής στη
χώρα µας. τόµ. ΙΑ', σ. 7371.
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση).
(Αρ. νόµου: 4273, ΦΕΚ: 146 Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΔ', σ.
9575, τόµ. ΙΘ', σ. 971-1016, 1017-1103.
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
Αναφορά στην απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Η', σ. 5475, 5485.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους επιστρατευµένους στην "ΣΤΑΣΥ Α.Ε.". τόµ. Θ', σ. 6337.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την ανάγκη τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας προς τα µικρά νησιά κατά τους χειµερινούς µήνες. τόµ. Ζ', σ. 4717.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συγχαρητήρια αναφορά στην εθνική οµάδα ποδοσφαίρου για την πρόκριση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. τόµ. Δ',
σ. 2405.
Συγχαρητήρια αναφορά στην Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου για τη νίκη της. τόµ. ΙΗ', σ. 209, 221.
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
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Α. Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Α',
σ. 25.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου, Α. Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 823.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ.
Β', σ. 892, 893.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Β',
σ. 1139.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βορίδη, Η. Κασιδιάρη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Β', σ. 1142, 1143, 1148, 1149, 1150.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Β', σ. 1289.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1290, 1291, 1362.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου, Σ. Γεωργιάδη και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Β', σ. 1363, 1364, 1365.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κυριακάκη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β', σ. 1364, 1365.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Μελά και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Β', σ. 1453, 1455.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κουρουµπλή, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Β', σ. 1454, 1455.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Γ. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ.
1896, 1897.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Καψή. τόµ. Γ', σ. 2050.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Τσακαλώτου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ.
2130.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Γ', σ. 2325, 2326.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Δ. Παπαδηµούλη. τόµ. Δ', σ. 2520.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ι.
Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2523.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Δ', σ. 2709.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Κουκούτση, Β. Κατριβάνου και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. Δ', σ. 2775.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου και Μ. Χρυσοχοϊδη. τόµ. Ε', σ. 3935.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Ψυχάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ.
3956.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Στρατούλη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΣΤ', σ.
4024.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Καµµένου και Π. Μηταράκη. τόµ. ΣΤ', σ. 4029, 4030.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.

Χ. Κατσώτη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. ΣΤ', σ. 4681.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ.
ΣΤ', σ. 4685.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Σταθά, Κ. Σκρέκα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΣΤ', σ. 4687.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κεγκέρογλου, Κ. Μπάρκα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΣΤ', σ. 4688, 4689.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
4908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
4945.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κουκουλόπουλου, Π. Καµµένου και Ι. Δραγασάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ. 5080.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Κεφαλογιάννη, Π. Καµµένου και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ. 5080.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Ζ', σ.
5163, 5198, 5199, 5228.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Δρίτσα, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Ζ', σ. 5198, 5199.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Λαφαζάνη, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Ζ', σ. 5199, 5200.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Ζ', σ. 5228.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ν. Τσούκαλη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Ζ', σ. 5365.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Μ. Χρυσοχοϊδη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Η', σ. 5430, 5431.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Π.
Καµµένου. τόµ. Η', σ. 5907, 5908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Σ.
Βούλτεψη. τόµ. Η', σ. 5908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Μ.
Βαρβιτσιώτη. τόµ. Η', σ. 5913.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Γλέζου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
6179.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Μαριά και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 6217.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ρεπούση, Κ. Σκρέκα και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Θ', σ. 6238, 6239, 6240.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη, Χ. Κατσώτη και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 6452.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ.
6484.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κέλλα, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Θ', σ. 6484.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Θ', σ. 6631, 6632.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Γ.
Κανέλλη. τόµ. Θ', σ. 6632, 6633.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ.
Θ', σ. 6639, 6640.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη, Δ. Στρατούλη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. Θ', σ. 6695.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Μουσουρούλη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Ι', σ. 6754, 6755.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Κουκουλόπουλου, Β. Καπερνάρου και Ι. Δριβελέγκα
(Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 6761, 6762.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος τών Βουλευτών κ.κ.
Δ. Ανδρουλάκη και Μ. Κόλλια - Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Ι', σ. 6836.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια - Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. Ι', σ. 6842.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Ζαχαριά, Σ. Γεωργιάδη και Μ. Κόλλια - Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. Ι', σ. 6842.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ο. Βαλαβάνη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
Ι', σ. 7001.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Σ. Γεωργιάδη και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7006, 7007.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ι',
σ. 7167.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κοντονή, Γ. Κανέλλη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων).
τόµ. Ι', σ. 7198.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. Ι', σ. 7229.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Βλαχογιάννη, Δ. Παπαδηµούλη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΑ', σ. 7352.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ρ. Μακρή και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
7611.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Παναγούλη και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ.
7805, 7806.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Μ. Γιαννακάκη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΑ', σ. 7896, 7897.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Ν. Βούτση. τόµ. ΙΑ', σ. 7900, 7901.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Χ. Αλεξόπουλου. τόµ. ΙΑ', σ. 7908.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Μ. Βορίδη. τόµ. ΙΒ', σ. 8070, 8071.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Νταβλούρου, Δ. Τσουκαλά και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύρων). τόµ. ΙΒ', σ. 8112.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Η.
Βλαχογιάννη. τόµ. ΙΒ', σ. 8197.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά (Προεδρεύουσα).
τόµ. ΙΒ', σ. 8575.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κατριβάνου, Κ. Τριαντάφυλλου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 8799, 8800.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ.
9090.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Τριαντάφυλλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΙΓ', σ. 9098, 9099.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Κακλαµάνη, Ε. Τσακαλώτου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΓ', σ. 9261.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Τσακαλώτου. τόµ. ΙΔ', σ. 9345.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Ε.
Βενιζέλου. τόµ. ΙΔ', σ. 9377.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη, Ευάγγελου Μεϊµαράκη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΔ', σ. 9570, 9574, 9575.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Η. Κασιδιάρη και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΔ', σ. 9681.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ.
10433.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Μαριά και Κ. Σκρέκα. τόµ. ΙΕ', σ. 10580.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Φωτίου, Γ. Βλάχου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ. 10582.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Ζαχαριά και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΕ', σ.
10637, 10638.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Βούλτεψη, Ε. Μαριά και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΕ', σ. 10659, 10660.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Κ.
Γιοβανόπουλου. τόµ. ΙΣΤ', σ. 10741.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Δραγασάκη (Προεδρεύων) και Ι. Στουρνάρα. τόµ. ΙΣΤ', σ.
10772.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Μ.
Χρυσοβελώνη. τόµ. ΙΗ', σ. 92, 97.
Συήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ζ.
Κωνσταντοπούλου και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ.
ΙΗ', σ. 97, 98.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Κ. Σκρέκα, Ε. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου και Ι. Δριβελέγκα
(Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ. 222, 223.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ρ. Μακρή και Γ. Καλαντζή (Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ. 331.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Π. Λαφαζάνη και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ.
425.
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Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΗ', σ.
717.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Βαρβιτσιώτη, Χ. Κατσώτη και Π. Λαφαζάνη. τόµ. ΙΗ', σ.
778.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. ΙΘ', σ. 795.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αθανασίου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΘ', σ. 800.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ζ. Κωνσταντοπούλου, Κ. Τριαντάφυλλου και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 807.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Ε. Διαµαντόπουλου, Ι. Τζαµτζή και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 851, 852.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Β. Υψηλάντη. τόµ. ΙΘ', σ. 853.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Θ. Σκρέκα και Χ. Μαρκογιαννάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ',
σ. 976, 977, 978.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ.
1022, 1477, 1480.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Μ. Χρυσοβελώνη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 1025.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Υψηλάντη, Δ. Χαραλαµπίδου και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 1064.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Πετράκου, Π. Κουκουλόπουλου και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 1069, 1070.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος της Βουλευτή κ. Ε.
Ουζουνίδου. τόµ. ΙΘ', σ. 1081.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Κοντονή, Κ. Τριαντάφυλλου και Χ. Μαρκογιαννάκη
(Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ. 1288.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Π. Κουρουµπλή και Μ. Κόλλια-Τσαρουχά
(Προεδρεύουσα). τόµ. ΙΘ', σ. 1335, 1336, 1337.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ. Ι.
Νταβρή και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΙΘ', σ.
1466, 1467.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Αρβανίτη-Αβράµη και Ε. Μεϊµαράκη. τόµ. Κ', σ. 1985.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Καπερνάρου και Γ. Κουτσούκου. τόµ. ΚΑ', σ. 2546.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Χρυσοβελώνη και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ.
ΚΑ', σ. 2584, 2585.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Ν. Μίχου και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΚΑ', σ. 2588, 2589.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΚΑ', σ. 2604.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Θ.
Δρίτσα. τόµ. ΚΑ', σ. 2613.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Α. Ματθαιόπουλου. τόµ. ΚΑ', σ. 2618,
2619.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Β. Κατριβάνου και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. ΚΑ', σ. 2624, 2625.

Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Β. Καπερνάρου και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΚΑ', σ. 2895.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Θ. Δρίτσα και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΚΒ', σ. 3660, 3661.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Μ. Ρεπούση και Ι. Τραγάκη (Προεδρεύων).
τόµ. ΚΒ', σ. 3660, 3661.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Δ. Στρατούλη, Σ. Γεωργιάδη και Ι. Δραγασάκη (Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ. 3740, 3741.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Μ. Ρεπούση και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ. 3745.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Ρεπούση και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ.
3800.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Α. Λοβέρδου, Μ. Ρεπούση και Ι. Δριβελέγκα (Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ. 3808.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος του Βουλευτή κ. Α.
Κακλαµάνη. τόµ. ΚΒ', σ. 3851.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΚΒ', σ. 3861.
Συζήτηση επί προσωπικού θέµατος των Βουλευτών κ.κ.
Σ. Γεωργιάδη, Α. Ξηροτύρη-Αικατερινάρη και Ι.Δριβελέγκα
(Προεδρεύων). τόµ. ΚΒ', σ. 3862.
ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πρώην Βουλευτή κ. Γεωργίου Χουρµουζιάδη. τόµ. Α', σ. 685, 686,
695.
Συλλυπητήρια αναφορά στη µνήµη των θυµάτων δυνάµεων της κατοχής στα Κερδύλλια Σερρών. τόµ. Α', σ. 700.
Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του πολιτικού Νικολάου Μάρτη. τόµ. Γ', σ. 2261, 2274, 2287.
Συλλυπητήρια αναφορά για τη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα καθήκοντος στη Φλώρινα τόµ. Ε', σ. 3822,
3823, 3925, 3893, 3932, 3934.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4254, ΦΕΚ: 85 Α'/07.04.2014).
τόµ. ΙΔ', σ. 9321-9452. τόµ. ΙΘ', σ. 1564, τόµ. Κ', σ. 18061823, 1879-1926, 1943-2048.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και PETRA PETROLEUM INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη χερσαία περιοχή των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4300, ΦΕΚ: 222 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
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και TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4298, ΦΕΚ: 220 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3064.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και Petroceltic
Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια
περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4299, ΦΕΚ: 221 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ
τρίτου συµβαλλόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε
την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για
την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2779/1999 (Α' 296)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4296, ΦΕΚ: 214 A' / 02.10.2014). τόµ. ΚΑ', σ.
2361, ΚΒ', σ. 3010-3055.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών. τόµ. Ι', σ. 7072.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων
παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". (Αρ. νόµου: 4219, ΦΕΚ: 269 A'/
11.12.2013). (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Δ', σ.
3180, τόµ. Ε', σ. 3887-3944, τόµ. ΣΤ', σ. 3950-4005,
4031-4034, 4035-4042, 4052-4058, 4071-4076.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απόδοση ευθυνών για τα οικονοµικά και συµβατικά στοιχεία που αφορούν στην καταγγελθείσα σύµβαση παραχώρησης της "υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης". τόµ. ΙΒ', σ. 8219.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Επαναφορά κατώτερου µισθού,
επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και
κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3931.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Για την αποκατάσταση του κατώτατου µισθού και του δικαίου της συλλογικής διαπραγµάτευσης και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του

Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ',
σ. 3931.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΣΕΠΟΛ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4283, ΦΕΚ: 189 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 1736, τόµ. ΚΑ', σ. 2421-2486.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Σύµφωνο ελεύθερης
συµβίωσης". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
σαράντα πέντε (45) Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ. 2557.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους εργαζόµενους της "Express Service". τόµ. Ζ', σ. 4750.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη θέση της ελληνικής Κυβέρνησης για την Διατλαντική Εµπορική και Επενδυτική Συνεργασία. τόµ. ΙΑ', σ. 7815.
ΣΥΝΟΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη φύλαξη παραµεθόριων περιοχών του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Γ', σ. 2299.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναγκαιότητα παρεµβάσεων στο
συνοριακό σταθµό του Προµαχώνα Σερρών. τόµ. ΣΤ', σ.
4667.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
συζητήσεις Κυβέρνησης-τρόικας για την απελευθέρωση των
απολύσεων και τις νέες µειώσεις των συντάξεων. τόµ. Β', σ.
911.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
πρόγραµµα προώθησης συνταξιοδότησης των αλιέων. τόµ.
Β', σ. 1373.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον καθορισµό
των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων µε τη νέα υπουργική απόφαση. τόµ. Δ', σ. 2399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην έγκριση αιτήσεων συνταξιοδότησης α-
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σφαλισµένων µητέρων ανηλίκων τέκνων. τόµ. Ε', σ. 3182.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
εξοικονοµήσεις και τους ελέγχους των ασφαλιστικών παροχών. τόµ. ΣΤ', σ. 4661.
Αναφορά στις βουλευτικές συντάξεις. τόµ. ΣΤ', σ. 4684,
4685, 4687, 4689, 4707.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών:
"ΚΕ.Π.Α., σύνταξη και επίδοµα αναπηρίας". (Προτείνων: Ο
Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος).
(Κατάθεση). τόµ. Η', σ. 5933.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόταση για
τροποποίηση των διατάξεων του ν.3996/2011 για τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων. τόµ. Ι', σ. 6750.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων.
τόµ. ΙΑ', σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
επανεξέταση των κριτηρίων για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ. τόµ. ΙΑ', σ. 7733.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων. τόµ. ΙΑ',
σ. 7733.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υπ' αριθµ.
68/2013 εγκύκλιο που αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων µε διαδοχική ασφάλιση. τόµ. ΙΒ',
σ. 8319.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κρατική επιχορήγηση της "αναλογικής" σύνταξης, των επικουρικών συντάξεων, του ΕΚΑΣ και του εφάπαξ από
1.1.2015. τόµ. ΙΒ', σ. 8669.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
καθυστέρηση στην έκδοση και απονοµή των συντάξεων.
τόµ. ΙΒ', σ. 8673.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων και εφάπαξ στους
ασφαλισµένους του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. τόµ.
ΙΒ', σ. 8683.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ολική περικοπή των συντάξεων των ανασφάλιστων οµογενών υπερηλίκων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών. τόµ. ΙΓ', σ.
9287.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα
δηµοσιεύµατα περί µείωσης των κύριων συντάξεων και ενοποίησης των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. ΚΒ', σ. 3003.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Επαναφορά κατώτερου µισθού,
επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου µισθού. Ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και
κατάργηση αντεργατικών διατάξεων". (Προτείνοντες: Η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα και οι Βουλευτές του κόµµατός της). (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3931.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΚΒ', σ. 3931 - 3954.
ΣΥΡΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς
κινδύνους στη Μεσόγειο από την καταστροφή των χηµικών
όπλων της Συρίας. τόµ. Ι', σ. 6883.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καταστροφή µέρους του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας στη λεκάνη της Μεσογείου. τόµ. ΙΑ',
σ. 7695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες για την απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της
κλειστής λεκάνης της Μεσογείου ενόψει µάλιστα της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΓ', σ. 9177.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το ζήτηµα της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. (Επερωτώντες: Πενήντα Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς).
τόµ. ΙΕ', σ. 10647-10669.
ΣΦΑΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα "Βιοµηχανικά
Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε." τόµ. ΙΑ', σ. 7688.
ΣΧΟΛΕΙΑ
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Ένωση Γονέων των
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο αιτείται την άµεση πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού για την κάλυψη των κενών ωρών στα µουσικά
σχολεία, την προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των καλλιτεχνικών µαθηµάτων στα καλλιτεχνικά σχολεία, τη θεσµοθέτηση αναλυτικών προγραµµάτων και την οριστική λύση για τις µεταφορές και τη σίτιση. τόµ. Β', σ.
757.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα σχολεία της
χώρας. τόµ. Θ', σ. 6175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την παρέµβαση της Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα σχολεία της χώρας. τόµ. ΙΑ', σ. 7376.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών µονάδων σε όλη τη χώρα. τόµ. ΙΖ', σ.
12099.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έγκαιρη κάλυψη των
κενών σε διδακτικό προσωπικό, εν όψει της νέας σχολικής
χρονιάς. τόµ. ΚΑ', σ. 2512.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αύξηση των ωρών
της φυσικής αγωγής στα σχολεία σύµφωνα µε τις ανάγκες
κάθε ηλικίας. τόµ. ΚΒ', σ. 3763.
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ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στα ειδικά σχολεία. τόµ. Α', σ. 280.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στα ειδικά σχολεία της χώρας. τόµ. Γ', σ. 2328.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε τα ιδιωτικά σχολεία. τόµ. Β', σ.
1417.
ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη χορήγηση ισοτιµίας
των πτυχίων των αποφοίτων των ανωτέρων δραµατικών
σχολών της ηµεδαπής, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται
στην εκπαίδευση. τόµ. ΚΒ', σ. 3913.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Αναγνώριση ισοτιµίας τίτλων σπουδών των µέχρι και την 1/9/2004 αποφοίτων Ανώτερων Σχολών Δραµατικής Τέχνης, µε τους τίτλους σπουδών της Ανώτερης Βαθµίδας Εκπαίδευσης". (Προτείνουσα: Η Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σταυρούλα Ξουλίδου). (Κατάθεση).
τόµ. ΚΒ', σ. 3931.
ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού.
τόµ. ΙΒ', σ. 8524.
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
τόµ. ΙΘ', σ. 1357-1415, 1417-1449.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
τόµ. ΙΘ', σ. 1357-1415, 1417-1449.
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την κατάργηση της σχολής Καλών Τεχνών του Πύργου της Τήνου. τόµ. Δ', σ.
2486.
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΣΤ', σ. 4665.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και
άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4277, ΦΕΚ: 156 Α' / 01.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11865,
τόµ. ΙΘ', σ. 1451-1489, 1517-1573.

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λειτουργία
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. τόµ. Ζ', σ. 4753.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4274, ΦΕΚ: 47 Α' / 14.07.2014).
τόµ. ΙΗ', σ. 55, 711, τόµ. ΙΘ', σ. 788-837, 839-873.
Τ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
αξιολογήσεις των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ', σ. 6172.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε
την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών. (Επερωτώντες: Είκοσι έξι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΚΒ', σ. 3931 - 3954.
ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον καθορισµό
των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων µε τη νέα υπουργική απόφαση. τόµ. Δ', σ. 2399.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4225, ΦΕΚ: 2 A' / 07.01.2014). τόµ. Δ', σ. 2550, τόµ. Ζ', σ.
4762, τόµ. ΣΤ', σ. 4007-4025,4353-4355, 4613-4641,
4670-4711.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το
νέο Κανονισµό του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). τόµ. Ι', σ. 7053.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνιος Οµοσπονδία Αποστράτων Αξιωµατικών Σωµάτων Ασφαλείας καταθέτει ψήφισµα
µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην ψήφιση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις" και
ειδικότερα σε σχέση µε την προοπτική ένταξης του Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕ) ή σε ιδιωτική οµαδική ασφάλιση. τόµ. Κ', σ. 1807-1809.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΤΑΙΠΕΔ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την µελέτη αξιοποίησης της λι-
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µενικής ζώνης στην Πάτρα από το ΤΑΙΠΕΔ. τόµ. ΣΤ', σ.
4657.

µών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ποιότητα σήµατος κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Δ', σ. 3178.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
(Τ.Π.Δ.)
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - Δηµόσιο λογιστικό". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4270, ΦΕΚ: 143
A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12110, τόµ. ΙΗ', σ. 289-342.

ΤΙΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ανάγκη αντιµετώπισης της ακρίβειας των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µείωση των τιµών των τροφίµων και των ειδών πρώτης ανάγκης. τόµ. ΙΑ', σ. 7937.

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
ασφάλιση των µηχανικών, τις εισφορές και την ασφαλιστική ενηµερότητά τους. τόµ. ΙΕ', σ. 10639.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα, ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258,
ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ.
10471-10498, 10541-10542, 10556-10601.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Βασιλείου
του Μαρόκου για την αµοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά
θέµατα". (Κατάθεση). τόµ. ΚΒ', σ. 3640.
ΤΕΜΕΝΟΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ανέγερση
µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα. τόµ. Δ', σ. 3081.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη δυσµενή αντιµετώπιση των πτυχιούχων των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ). τόµ. ΙΒ', σ.
8221.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4214, ΦΕΚ: 264 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 1312, τόµ. Δ',
σ. 2605-2612.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ". τόµ. Ι', σ. 7074.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, τα παράνοµα δίκτυα και τις κεραίες κινητής ευρυζωνικότητας. τόµ.
Β', σ. 786.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδο-

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα, ρυθµίσεις πολεοδοµικής νοµοθεσίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258,
ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ', σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ.
10471-10498, 10541-10542, 10556-10601.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την ανάγκη αντιµετώπισης της ακρίβειας των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. τόµ. ΣΤ', σ. 4663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων και την τιµολογιακή πολιτική του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΙΑ', σ. 7819.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αδυναµία επιλογής
οµάδας προσανατολισµού των µαθητών Β' Λυκείου για τις
σχολές Μουσικολογίας και Γυµναστικής Ακαδηµίας (ΤΕΦΑΑ) λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της διευκρινιστικής
εγκυκλίου. τόµ. ΚΒ', σ. 3007.
ΤΟΜΑΤΑ-ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την άµεση κινητοποίηση
του ΕΛΓΑ για την αποζηµίωση των παραγωγών τοµάτας
στην Εύβοια. τόµ. Β', σ. 1457.
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ (ΑΞΟΝΙΚΟΙ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση αδειών σκοπιµότητας και αδειών
λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων
ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. τόµ. Γ', σ.
2206.
ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις καταγγελίες για ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά στη Μεσόγειο. τόµ. ΙΑ', σ. 7698.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4276,
ΦΕΚ: 155 A' / 30.07.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 430, τόµ. ΙΘ', σ.
1251-1289, τόµ. ΙΘ', σ. 1303-1356, 1431.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αλιευτικό τουρισµό.
τόµ. ΙΕ', σ. 10121.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού κρουαζιέρας. τόµ. Ι', σ. 7051.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4276,
ΦΕΚ: 155 A' / 30.07.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 430, τόµ. ΙΘ', σ.
1251-1289, τόµ. ΙΘ', σ. 1303-1356, 1431.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την έλλειψη υποδοµών σε τουριστικές περιοχές της Ρόδου. τόµ. Θ', σ. 6264.
Σχέδιο νόµου Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4276,
ΦΕΚ: 155 A' / 30.07.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 430, τόµ. ΙΘ', σ.
1251-1289, τόµ. ΙΘ', σ. 1303-1356, 1431.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ένταξη του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού κρουαζιέρας. τόµ. Ι', σ. 7051.
ΤΟΥΡΚΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4214, ΦΕΚ: 264 A'/ 10.12.2013). τόµ. Β', σ. 1312, τόµ. Δ',
σ. 2605-2612.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών". (Κατάθεση).
τόµ. Δ', σ. 2402.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4295, ΦΕΚ: 212 Α' / 30.09.2014). τόµ.
Ι', σ. 7072, τόµ. ΚΑ', σ. 2938-2945.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα "περί λειτουργίας κυκλώµατος µεταφοράς παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα µε τη συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας". τόµ. ΙΒ', σ. 8106.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης στον τοµέα της ναυτιλιακής συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας

και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης Δηµοκρατίας της Τουρκίας σχετικά µε τις ληξιαρχικές εγγραφές". (Κατάθεση).
τόµ. ΙΕ', σ. 10171.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". (Κατάθεση). τόµ. ΙΕ', σ.
10655.
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671.
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Κύρωση
του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας για την παρεµπόδιση και πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4294, ΦΕΚ: 211 Α' / 30.09.2014). τόµ. ΚΑ', σ.
2938-2945, 2965.
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε αποχώρηση του Λιµενικού Σώµατος από την περιοχή της Λαδοξέρας. τόµ. Θ', σ. 6475.
ΤΡΑΜ Α.Ε.
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την άρση της
πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ).
(Επερωτώντες: Τριάντα πέντε (35) Βουλευτές του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΑ', σ. 7945-7960.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Συζήτηση αναφοράς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την Τράπεζα Διατήρησης
Γενετικού Υλικού. τόµ. ΙΑ', σ. 7770.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων για την Α' Λυκείου. τόµ. ΙΕ', σ. 10033.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε εφαρµογή του συστήµατος της "Τράπεζας Θεµάτων" στις προαγωγικές εξετάσεις
της Α' Λυκείου. τόµ. ΙΗ', σ. 702.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την αρνητική
στάση των τραπεζών για την εφαρµογή της υπουργικής απόφασης που προβλέπει τη δυνατότητα επιµήκυνσης της
διάρκειας αποπληρωµής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µέσω τραπεζών µε επιδοτούµενο επιτόκιο. τόµ. Α', σ. 328.
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελ-
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ληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4224, ΦΕΚ:
288 A' / 31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 5089, 5237-5254, 52725279, 5338-5399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό,
από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα, σχετικά µε τα "τραπεζικά σκάνδαλα". (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Οικονοµικών). τόµ. Η', σ. 5768.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τα εργασιακά
δικαιώµατα των υπαλλήλων στην Τράπεζα Πειραιώς. τόµ.
Ι', σ. 7103.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.
3601/2007 και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4261, ΦΕΚ: 107 Α' / 05.05.2014). τόµ.
ΙΕ', σ. 10662, τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671-10709, 10730-10770,
10771-10799, 10813-10821, 11063-11077, 1107911081, 11083.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποτελέσµατα από τις ενέργειες ελέγχου και φορολόγησης των εµβασµάτων του εξωτερικού
της περιόδου 2009-2012. τόµ. Β', σ. 920.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών φορολογούµενων που αφορούν ποσά κάτω των 1.000 ευρώ, προερχόµενα από µισθούς και συντάξεις. τόµ. Β', σ. 921.
Αναφορά στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ', σ. 3651,
3652, 3653, 3655, 3656, 3658, 3659, 3660, 3713, 3721,
3725, 3739, 3740, 3741, 3743, 3744, 3745, 3748, 3752.
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
Αναφορά στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση
κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η', σ. 5422,
5436, 5438, 5440, 5442, 5449, 5450.
ΤΡΟΦΙΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη µείωση των τιµών των τροφίµων και των ειδών πρώτης ανάγκης. τόµ. ΙΑ', σ. 7937.
ΤΣΙΓΑΡΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµο-

γή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας
των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4235, ΦΕΚ: 32 A'/
11.02.2014). τόµ. Ζ', σ. 4995, τόµ. Η', σ. 5655-5670,
5684-5688, 5708-5735, τόµ. Θ', σ. 6179-6244, 62736336, 6485-6489.
ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την ανάκληση της αδειοδότησης για καύση απορριµµάτων
και "εναλλακτικών" καυσίµων στην τσιµεντοβιοµηχανία "ΤΙΤΑΝ", λόγω επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΒ', σ.
8100.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αδειοδότησης της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ για την καύση απορριµµάτων στη
Δυτική Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ', σ. 9953.
ΤΥΠΟΣ
(Ηµερήσιος, Περιοδικός, Επαρχιακός, Ξένος)
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Ανακοινώνεται ότι οι Συνεργαζόµενες Ενώσεις στο χώρο
του Τύπου και των ΜΜΕ, καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο
δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη µάχη τους για τη διεκδίκηση συλλογικών δικαιωµάτων, που θα εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων και της
ενηµέρωσης. τόµ. ΙΕ', σ. 10126-10128.
Σχέδιο νόµου Υπ. Επικρατείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Τουρκίας σε θέµατα Τύπου και Πληροφόρησης". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 10671.
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη φέτα. (Επερωτώντες: Οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.κ. Κ. Κασαπίδης,
Π. Μουτσινάς, Χ. Αηδόνης, Θ. Παραστατίδης, Ο. Βουδούρης, Α. Λοβέρδος, Ν. Σταυρογιάννης, Ι. Κουράκος, Μ.
Μπόλαρης και Δ. Ανδρουλάκης). τόµ. Θ', σ. 6713-6733.
Υ
ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, τα παράνοµα δίκτυα και τις κεραίες κινητής ευρυζωνικότητας. τόµ.
Β', σ. 786.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υπηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών". (Κατάθεση).
τόµ. Δ', σ. 2402.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στη Λακωνία. τόµ. Ε', σ. 3185.
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Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη νέα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων. τόµ. Θ', σ. 6344.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4286, ΦΕΚ: 194 A' /
19.09.2014). τόµ. Κ', σ. 2307, τόµ. ΚΑ', σ. 2806-2854,
2871-2908.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4224, ΦΕΚ:
288 A' / 31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 5089, 5237-5254, 52725279, 5338-5399.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα προβλήµατα σε θέµατα υγείας που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των Λειψών και της Νότιας Ρόδου. τόµ.
ΙΔ', σ. 9545.
ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την επίσπευση
των διαδικασιών και των µηχανισµών για την αδειοδότηση
των υδατοδροµίων. τόµ. ΙΑ', σ. 7941.
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
"Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4282, ΦΕΚ: 182 A' /
29.08.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 11991, τόµ. Κ', σ. 2310-2349.
ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον κλάδο των επαγγελµατιών υδραυλικών. τόµ. ΙΓ', σ. 9179.
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και PETRA PETROLEUM INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
στη χερσαία περιοχή των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ". (Κατάθεση-Συζή-

τηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4300, ΦΕΚ: 222 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3249.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών ENERGEAN
OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
και TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση
του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ".(ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4298, ΦΕΚ: 220 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3064.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και Petroceltic
Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια
περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4299, ΦΕΚ: 221 A' /
03.10.2014). τόµ. Κ', σ. 2346, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3054,
3444.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA
OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ
τρίτου συµβαλλόµενης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε
την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για
την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2779/1999 (Α' 296)". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4296, ΦΕΚ: 214 A' / 02.10.2014). τόµ. ΚΑ', σ.
2361, τόµ. ΚΒ', σ. 3010-3055.
ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
639-670.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανεξέταση στοιχείων των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ. τόµ. ΙΒ', σ. 8668.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη θέση της νέας ηγεσίας
του Υπουργείου για τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήµια της χώρας. τόµ. ΙΗ', σ. 170.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
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άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4120, ΦΕΚ: 254 Α'/21.11.2013). τόµ. Α', σ. 741, τόµ.
Γ', σ. 1525-1542, 1574-1584, 1826-1836, 1892-1951,
2230-2236, 2237.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων και άλλες διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. ΙΗ', σ. 186, τόµ.
ΙΘ', σ. 1128-1189, 1199-1234.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί κατάργησης θέσεων µετακλητών. τόµ. Ι', σ. 6887.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το καθεστώς διαθεσιµότητας στο οποίο τέθηκαν
δεκαπέντε υγειονοµικοί υπάλληλοι. τόµ. Γ', σ. 2293.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη µετάταξη δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων
από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. τόµ. Δ', σ. 2565.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
(Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4205, ΦΕΚ: 242 A'/
06.11.2013). τόµ. Β', σ. 857-909, 1083-1116, 1169.
ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ (ΥΧΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σε αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρ-

τηµα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4292,
ΦΕΚ: 203 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΚΑ', σ.
2725-2730, 2759.
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
639-670.
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής,
που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ συµβάσεις Β12/2000 και Β21/2002,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ», και, τέλος, µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Δ', σ. 2567-2581.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4897-4961, 4976-4981.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την "ολιγωρία των δικαστικών αρχών και του Υπουργού
Δικαιοσύνης που οδηγεί σε "παραγραφή" των ευθυνών Ε.
Βενιζέλου - Γ. Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων. τόµ. ΙΗ', σ. 704.
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ΥΠΟΘΕΣΗ "ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ"
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την "ολιγωρία των δικαστικών αρχών και του Υπουργού
Δικαιοσύνης που οδηγεί σε "παραγραφή" των ευθυνών Ε.
Βενιζέλου - Γ. Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων. τόµ. ΙΗ', σ. 704.
ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και 71 Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν πρόταση για σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2
του Συντάγµατος και 144 επ. του Κανονισµού της Βουλής,
που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ συµβάσεις Β12/2000 και Β21/2002,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ», και, τέλος, µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Δ', σ. 2567-2581.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι ο Δήµος Μόρφου καταθέτει υπόµνηµα
στη Βουλή των Ελλήνων, µε το οποίο εκφράζει την προσδοκία για την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος και την
επιστροφή, υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, της Μόρφου
και της ευρύτερης περιοχής και αιτείται την υποστήριξη της
Ελλάδας στην επίτευξη αυτών των στόχων. τόµ. ΙΑ', σ.
7303.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε το διορισµό των επιτυχόντων του ειδικού γραπτού διαγωνισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης του έτους
2009. τόµ. Ζ', σ. 4713.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη νέα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων. τόµ. Θ', σ. 6344.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον σχεδιασµό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών και τη δηµιουργία νέου
οργανογράµµατος του Υπουργείου. τόµ. Ι', σ. 7215.
Φ
ΦΑΡΜΑΚΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζή-

τηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4213, ΦΕΚ: 261 A'/
09.12.2013). τόµ. Α', σ. 294, τόµ. Δ', σ. 2410-2479, 27702774, 2776, 2777, 2778-2815, 3074-3080, 3143-3144.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την κατάργηση των κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση αδειών σκοπιµότητας και αδειών
λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων
ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. τόµ. Γ', σ.
2206.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τη νέα µείωση στη συνταγογράφηση φαρµάκων
από τους γιατρούς που είναι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ.
τόµ. Θ', σ. 6481.
Σχέδιο νόµου Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4249, ΦΕΚ:
73 A' / 24.03.2014). τόµ. Θ', σ. 6620, τόµ. ΙΒ', σ. 80348080, 8109-8215, 8325-8328.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ελεύθερη πώληση των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. τόµ. Θ', σ. 6703.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων και την τιµολογιακή πολιτική του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΙΑ', σ. 7819.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε τα µη υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΥΣΥΦΑ). τόµ. ΙΓ', σ. 9073.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4208, ΦΕΚ: 252 A'/ 18.11.2013). τόµ. Α', σ. 247,
τόµ. Β', σ. 1257-1292, 1298-1367, 1472-1505, 15061511.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ελεύθερη πώληση των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. τόµ. Θ', σ. 6703.
ΦΑΡΟΙ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Εθνικής Άµυνας: "Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4278, ΦΕΚ: 157 A' / 04.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 787,
1357-1415, 1417-1449.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
Αναφορά στο ζήτηµα της διαγραφής των λεγόµενων "αιώνιων φοιτητών". τόµ. ΙΒ', σ. 8246, 8248.
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4283, ΦΕΚ: 189 A' / 10.09.2014). τόµ.
Κ', σ. 1736, τόµ. ΚΑ', σ. 2421-2486.

165
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων
παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4219, ΦΕΚ: 269 A'/ 11.12.2013). τόµ. Δ', σ. 3180,
τόµ. Ε', σ. 3887-3944, τόµ. ΣΤ', σ. 3950-4005, 40314034, 4035-4042, 4052-4058, 4071-4076.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή
της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου η οποία υπογράφηκε στο
Άµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του
Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4234, ΦΕΚ: 028 Α' /
04.02.2014). τόµ. Γ', σ. 2288, τόµ. Η', σ. 5827-5834.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη ελέγχου κατά της φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα κατά τη διάρκεια των εορτών.
τόµ. Ζ', σ. 4729.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο χιλίων εξακοσίων ογδόντα υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού. τόµ. Ι', σ. 6749.
Αναφορά στη λεγόµενη "λίστα Νικολούδη". τόµ. ΙΑ', σ.
7654, 7655, 7658, 7660, 7663.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην
πάταξη της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης
των διαφόρων λιστών των εµβασµάτων του εξωτερικού.
τόµ. ΙΓ', σ. 9175.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την "αποκάλυψη ονοµάτων δηµάρχων και περιφερειαρχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυµα
µαύρου χρήµατος". τόµ. ΙΓ', σ. 9311.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών µε τα εµβάσµατα του εξωτερικού. τόµ. ΚΑ', σ. 2925.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων
για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή
της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου η οποία υπογράφηκε στο
Άµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και του
Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4234, ΦΕΚ: 028 Α' /
04.02.2014). τόµ. Γ', σ. 2288, τόµ. Η', σ. 5827-5834.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πορεία ελέγχου των φορολογούµενων που µετέφεραν µεγάλα ποσά στο εξωτερικό και την υποστελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούµενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). τόµ. Α', σ. 274.

Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α',
σ. 336-372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα αποτελέσµατα από τις ενέργειες ελέγχου και φορολόγησης των εµβασµάτων του εξωτερικού
της περιόδου 2009-2012. τόµ. Β', σ. 920.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών φορολογούµενων που αφορούν ποσά κάτω των 1.000 ευρώ, προερχόµενα από µισθούς και συντάξεις. τόµ. Β', σ. 921.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ισότιµη φορολογική αντιµετώπιση όλων των πολιτών. τόµ. Β', σ. 923.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α' 154)". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4206, ΦΕΚ: 246 Α'/07.11.2013). τόµ.
Β', σ. 1125-1152.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Προστασία κύριας κατοικίας". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ.
Ε', σ. 3449.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4223, ΦΕΚ: 287 A' /
31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 4714, 5025-5064, 5065-5119,
5136-5233, 5302.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4240, ΦΕΚ: 47 A'/27.02.2014).
τόµ. Η', σ. 5631, τόµ. Ι', σ. 7227-7234.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο χιλίων εξακοσίων ογδόντα υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού. τόµ. Ι', σ. 6749.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων και την τόνωση της κτηµαταγοράς. τόµ. Ι', σ. 7061.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων. τόµ. Ι', σ. 7063.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαµόρφωση ενός απλού, καθολικού και λειτουργικού µηχανισµού για τον άµεσο συµψηφισµό απαιτήσεων µεταξύ φορολογουµένων και δηµοσίου.
τόµ. Ι', σ. 7076.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλλαγές και τις διορθώσεις στις αποφάσεις για την τήρηση των βιβλίων από τους αγρότες.
τόµ. Ι', σ. 7225.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την ανάγκη για άρση άδικων φορολογικών διατάξεων και την προώθηση ενός ενιαίου, σταθερού
και δίκαιου φορολογικού συστήµατος. τόµ. ΙΑ', σ. 7694.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας
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του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). τόµ. Θ', σ.
6635. (Αρ. νόµου: 4243, ΦΕΚ: 057 Α' / 07-03-2014). τόµ.
ΙΑ', σ. 7835-7838.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις υπεραξίες των ακινήτων. τόµ. ΙΑ',
σ. 7939.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την άµεση κατάργηση των φορολογικών προστίµων που προβλέπονται στον ν. 4174/2013 και
τον ν. 4224/2013. τόµ. ΙΒ', σ. 8528.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη µαζική παραίτηση στελεχών του Κέντρου Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). τόµ.
ΙΒ', σ. 8677.
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4254, ΦΕΚ: 85 Α'/07.04.2014). τόµ. ΙΔ',
σ. 9321-9452.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
639-670.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4281, ΦΕΚ: 160 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1564, τόµ. Κ', σ. 1806-1823,
1879-1926, 1943-2048.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών µε τα εµβάσµατα του εξωτερικού. τόµ. ΚΑ', σ. 2925.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Οικονοµικών: "Παροχή απαλλαγών από φόρους για κωφούς και βαρήκοους πολίτες". (Προτείνων: Ο Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Β. Καπερνάρος). (Κατάθεση). τόµ. Ε', σ. 3198.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην
πάταξη της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης
των διαφόρων λιστών των εµβασµάτων του εξωτερικού.
τόµ. ΙΓ', σ. 9175.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επιβολή Φ.Π.Α. στους δικηγόρους.
τόµ. ΙΖ', σ. 12097.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". (ΚατάθεσηΣυζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4281, ΦΕΚ: 160 A' /
08.08.2014). τόµ. ΙΘ', σ. 1564, τόµ. Κ', σ. 1806-1823,
1879-1926, 1943-2048.
ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αντικατάσταση της φορτωτικής από
το δελτίο παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών. τόµ. Θ', σ. 6711.
ΦΥΛΑΚΕΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την επιτάχυνση κατασκευής του Καταστήµατος Κράτησης
Δράµας. τόµ. Α', σ. 285.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήµατος στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. ΙΒ', σ.
8098.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τη δίωξη ασθενούς κρατουµένου για δηµοσιοποίηση
στοιχείων, σχετικά µε τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας στο
νοσοκοµείο των Φυλακών Κορυδαλλού " ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ". τόµ. ΙΒ', σ. 8678.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά
µε τις συνθήκες λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. ΙΗ', σ. 706.
ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των δηµοτικών αστυνοµικών
και των σχολικών φυλάκων. τόµ. ΙΒ', σ. 8223.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4258, ΦΕΚ: 94 A' / 14.04.2014). τόµ. ΙΓ',
σ. 9318, τόµ. ΙΕ', σ. 10471-10498, 10541-10542, 1055610601.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). ). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, 1068-1070.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
τις ενδείξεις για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου σε Ιό-
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νιο και Νότια Κρήτη. τόµ. ΙΒ', σ. 8099.
Σχέδιο νόµου Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές
διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4301, ΦΕΚ: 223 Α' / 07.10.2014). τόµ. ΚΒ', σ. 3040, 3776
– 3809, 3811-3878.
Χ
ΧΑΛΑΖΟΠΛΗΚΤΟΙ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων από την ισχυρή χαλαζόπτωση στην γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή στο Νοµό Σερρών. τόµ. ΙΘ', σ.
1122.
ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την καταστροφή µέρους του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας στη λεκάνη της Μεσογείου. τόµ. ΙΑ',
σ. 7695.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις ενέργειες για την απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της
κλειστής λεκάνης της Μεσογείου ενόψει µάλιστα της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΓ', σ. 9177.
ΧΡΕΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
(Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4224, ΦΕΚ:
288 A' / 31.12.2013). τόµ. Ζ', σ. 5089, 5237-5254, 52725279, 5338-5399.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την καθυστέρηση στη δηµιουργία µόνιµου µηχανισµού επίλυσης του µη εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους από το Κυβερνητικό
Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). τόµ.
ΚΑ', σ. 2867.
ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις των οφειλών των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και
στον ΟΑΕΕ. τόµ. Α', σ. 660.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
ρυθµίσεις οφειλών για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες
της Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. Δ', σ. 3086.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
κεφαλαιοποίηση οφειλών των εµπόρων προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Δ', σ.
3174.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
φορολογική ενηµερότητα που ζητά ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών από τους ασφαλισµένους
για την ένταξή τους στη ρύθµιση χρεών. τόµ. Ε', σ. 3184.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τον αποκλεισµό
των δικαιούχων επιδόµατος βαριάς αναπηρίας λόγω χρεών
τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Ζ', σ. 4751.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
ρύθµιση της τελευταίας ευκαιρίας για οφειλέτες του ΙΚΑ,
του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ', σ. 9172.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Ρύθµιση οφειλών στον ΟΑΕΕ
και σχετικές διατάξεις". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίσης Μουτσινάς και έξι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας). (Κατάθεση). τόµ. ΙΗ', σ.
610.
ΧΡΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
φορολογική ενηµερότητα που ζητά ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών από τους ασφαλισµένους
για την ένταξή τους στη ρύθµιση χρεών. τόµ. Ε', σ. 3184.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της Ορχήστρας
των Χρωµάτων. τόµ. Ζ', σ. 4758.
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού της Πάτρας. τόµ.
ΙΓ', σ. 9070.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας - Δηµόσιο λογιστικό". (Κατάθεση). τόµ. ΙΣΤ', σ. 11239.
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4270, ΦΕΚ: 143
A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12110, τόµ. ΙΗ', σ. 289-342.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". (Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4203, ΦΕΚ: 235 A'/01.11.2013). τόµ. Α', σ. 336372, 670-719, τόµ. Β', σ. 791-854, τόµ. Β', σ. 1068-1070.
Αναφορά στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών
του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και στην
τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης
σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα. τόµ. Α',
σ. 346, 355, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 369.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Χρηµατοδότηση, διαφάνεια και ισότητα ευκαιριών στην πολιτική
δράση". (Προτείνοντες: Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης
και οι Βουλευτές του κόµµατός του). (Κατάθεση). τόµ. Δ', σ.
2403.
Ανακοινώνεται ότι η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καταθέτει την έκθεσή της µετά τη
διαβίβαση του σχετικού φακέλου από τον Αντεισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, τις Ειδικές Εφέτες Ανακρίτριες του Εφετείου Αθηνών και τον Υπουργό Εσωτερικών, για το εάν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της χρηµατοδότησης του
Κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Ζ', σ.
4731.
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Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α
του ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23
του ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού
της Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή", κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, η οποία ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της 16 Δεκεµβρίου 2013. τόµ. Ζ', σ. 4887-4895.
Ανακοινώνεται ότι η Βουλή λαµβάνοντας υπ' όψιν τη
γνώµη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας, σχετικά µε την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος
"Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του κόµµατος "Λαϊκός ΣύνδεσµοςΧρυσή Αυγή" σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του ν. 3023/2002
και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της Βουλής. τόµ.
Ζ', σ. 4986.
Πρόταση νόµου αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών: "Για τη
σύσταση, χρηµατοδότηση και οικονοµικό έλεγχο των πολιτικών κοµµάτων και για τη ρύθµιση και τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών". (Προτείνων: Ο Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Ε. Κεφαλογιάννης). (Κατάθεση). τόµ. ΙΒ',
σ. 8506.
Σχέδιο νόµου Υπ. Εσωτερικών: " Έλεγχος των οικονοµικών των πολιτικών κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". (Κατάθεση).
τόµ. Κ', σ. 1713.
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους
διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και
την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε
χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων,
µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού ΕΕ 648/2012/ΕΕ
περί εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων κεντρικώς αντισυµβαλλόµενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου:
4209, ΦΕΚ: 253 A'/ 21.11.2013). τόµ. Α', σ. 716, τόµ. Β',
σ. 1460-1472, 1505-1506, 1516-1524, τόµ. Γ', σ. 1845.
ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ-ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ (ΑΚΕ)
Σχέδιο νόµου Υπ. Εξωτερικών: «Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σε αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4292,
ΦΕΚ: 203 Α' / 24.09.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΚΑ', σ.
2725-2730, 2759.

ΧΩΡΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ)
Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε
την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "Λίµνες"
του Δήµου Πύργου του Νοµού Ηλείας. τόµ. Γ', σ. 2320.
ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-ΣυζήτησηΨήφιση). (Αρ. νόµου: 4229, ΦΕΚ: 008 Α'/ 10.01.2014).
τόµ. Ε', σ. 3555, τόµ. Ζ', σ. 4988-5024, 5130.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
- Βιώσιµη ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4269, ΦΕΚ: 142 A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 186,
210-245.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σχέδιο νόµου Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση
- Βιώσιµη ανάπτυξη». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ.
νόµου: 4269, ΦΕΚ: 142 A' / 28.06.2014). τόµ. ΙΗ', σ. 186,
210-245.
Ψ
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ανακοινώνεται ότι η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) κατέθεσε ψήφισµα µε
το οποίο ανακοινώνει την απόφασή της για προκήρυξη
24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τρίτη 15 Οκτωβρίου
2013, διαµαρτυρόµενη για την πολιτική υποβάθµιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης που ακολουθεί η Κυβέρνηση. τόµ.
Α', σ. 325.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνια Ένωση Γονέων των
Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων κατέθεσε ψήφισµα
µε το οποίο αιτείται την άµεση πρόσληψη εκπαιδευτικού
προσωπικού για την κάλυψη των κενών ωρών στα µουσικά
σχολεία, την προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των καλλιτεχνικών µαθηµάτων στα καλλιτεχνικά σχολεία, τη θεσµοθέτηση αναλυτικών προγραµµάτων και την οριστική λύση για τις µεταφορές και τη σίτιση. τόµ. Β', σ.
757.
Ανακοινώνεται ότι η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ καταθέτει ψήφισµα µε
το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στο περιεχόµενο και
στους στόχους του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2014
και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη µάχη µαζί µε τους εργαζόµενους, για την απόκρουση των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. Ε', σ. 3690.
Ανακοινώνεται ότι η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής - ΕΚΠΟΙΖΩ - καταθέτει ψήφισµα, µε το οποίο εκφράζει
την αντίθεσή της στους πλειστηριασµούς ακινήτων. τόµ.
ΣΤ', σ. 4663.
Ανακοινώνεται ότι δεκαεπτά σωµατεία που, όπως δηλώνουν, διαµαρτύρονται έξω από τη Βουλή κατά του νοµοσχε-
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δίου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε.", κατέθεσαν ψήφισµα διαµαρτυρίας στον Πρόεδρο της Βουλής, µε το οποίο δηλώνουν την αντίθεσή τους στο νοµοσχέδιο. τόµ. Θ',
σ. 6448.
Ανακοινώνεται ότι οι Συνεργαζόµενες Ενώσεις στο χώρο
του Τύπου και των ΜΜΕ, καταθέτουν ψήφισµα µε το οποίο
δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τη µάχη τους για τη διεκδίκηση συλλογικών δικαιωµάτων, που θα εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων και της
ενηµέρωσης. τόµ. ΙΕ', σ. 10126-10128.
Ανακοινώνεται ότι η Πανελλήνιος Οµοσπονδία Αποστράτων Αξιωµατικών Σωµάτων Ασφαλείας καταθέτει ψήφισµα
µε το οποίο εκφράζει την αντίθεσή της στην ψήφιση του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις" και
ειδικότερα σε σχέση µε την προοπτική ένταξης του Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕ) ή σε ιδιωτική οµαδική ασφάλιση. τόµ. Κ', σ. 1807-1809.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Μυστική ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή δύο Κοσµητόρων και τεσσάρων Γραµµατέων από τη Νέα Δηµοκρατία, ενός Κοσµήτορα και ενός Γραµµατέα από το Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και ενός Γραµµατέα από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, για τη Β' Σύνοδο της ΙΕ' Περιόδου. τόµ. Α',
σ. 5.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου και
Μ. Κασσή. τόµ. Α', σ. 25-246.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση ασυλίας των Βουλευτών: α) Η. Παναγιώταρου, β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ. Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου, ε) Ι.
Αµανατίδη, ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π. Ηλιόπουλου
και Ε. Μπούκουρα. τόµ. Α', σ. 375-646.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος επί της υπ' αριθµ.
851/110 τροπολογίας του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 807,
828-829.
Αποχώρηση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή από την ψηφοφορία του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β', σ. 825.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των υπ' αριθµ. 874/127 και 875/128 τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 825-827.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των υπ' αριθµ. 874/127,
875/128 και 851/110 τροπολογιών του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 830-854.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού

Μετώπου, επί του άρθρου 18 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Yπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β', σ. 1475-1477.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 18 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και
άλλες διατάξεις". τόµ. Β', σ. 1478-1505, 1506-1510.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων Εισαγγελικής
Αρχής για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα, Η. Παναγιώταρου και Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ', σ. 1545-1574, 15841825.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ.
Γ', σ. 2189-2203.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ', σ. 2770-2772.
Ονοµαστική ψηφοφορία από κοινού, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του σχεδίου νόµου
του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί
εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της
διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/
4.4.2011) και άλλες διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη
και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ', σ. 2779-3073.
Δήλωση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Βούτση, Π. Λαφαζάνη
και Π. Κουρουµπλή, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού
Κοινωνικού Μετώπου, ότι η διεξαχθείσα ψηφοφορία επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011)" και επί της άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη,
είναι παράνοµη ως απολύτως αντικανονιστική και αντισυνταγµατική. τόµ. Δ', σ. 2806.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014" τόµ. Ε', σ. 3730-3817.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί του προϋπολογισµού
των δηµοσίων επενδύσεων και των προσαρτηµένων προϋπολογισµών, επί του προϋπολογισµού περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και επί των προϋπολογισµών των ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Ε', σ.
3736.
Ανακοινώνεται ότι έχει κατατεθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των
Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών επί των άρθρων 1,
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2, 3 και 4 του σχεδίου νόµου: "Κύρωση των Συµφωνιών
Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων
οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ.
3972.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, επί των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση
των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών
θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ. 4031-4033.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ.
Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου και επί των άρθρων 1, 2, 3 και
4 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των
συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και
ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ', σ. 4034-4065,
4071-4076, 4355-4612.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως για σύσταση
εξεταστικής επιτροπής που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ', σ. 4947-4961, 4976-4981.
Ονοµαστική ψηφοφορία, σύµφωνα µε το άρθρο 7 Α' του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή», κατόπιν υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ', σ. 4962-4976, 49814986.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Δ. Τσουκαλά, Α. Παπακώστα, Δ. Κυριαζίδη, Χ. Καραγιαννίδη, Γ. Αβραµίδη, Σ. Αναστασιάδη, Μ. Παπαδόπουλου, Χ. Δήµα, Ε.
Δούρου, Γ. Σταθάκη, Ν. Καραθανασόπουλου και Χ. Κατσώτη, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος - Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ', σ.
4962-4975.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φορέας
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". (Απερρίφθη).
τόµ. Ζ', σ. 5073.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 31, 38, πρώην 54

και νυν 53 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1041 και
ειδικό αριθµό 202 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5254-5256.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 25, 27,
31, 32, 33, 38, πρώην 48 και νυν 47, πρώην 49 και νυν 48,
πρώην 54 και νυν 53 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5257-5259.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Αριστεράς και δύο Βουλευτών των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών επί του άρθρου 7 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας
Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5260-5261.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 7,
25, 27, 31, 32, 33, 38, πρώην 48 νυν 47, πρώην 49 νυν 48,
πρώην 54 νυν 53, του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ', σ. 5262-5269, 5279-5301.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ', σ. 5279, 53745376.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
"Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις".
τόµ. Ζ', σ. 5377-5398.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 22, 23,
24, 25 και 26 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5670-5672.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 22, 23, 24, 25
και 26 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η', σ. 5673-5684, 5688-5701.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη
και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η', σ. 5914 - 5933, 5934 - 6167.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες
διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6411-6413.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ', σ. 6414-6432, 6435-6440.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6907-6909.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί των άρθρων 1,2,3,4
και 5, του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργει-
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ας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. κι άλλες διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6910-6912.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων και των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών, επί των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό αριθµό 139, του
σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κι άλλες
διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 6910, 6913.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις", και επί
των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ι', σ. 6914-6952, 6954-6971.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 16 και
17 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7121-7123.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και
επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό 78
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό
Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι', σ. 7124-7139, 7140-7144.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΑ', σ. 7382-7605.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν υπάρχει η απαιτούµενη πλειοψηφία για την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη". τόµ.
ΙΒ', σ. 8209.
Ανακοινώνεται ότι έχει υποβληθεί προς τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, "ένσταση λόγω άκυρης
διενέργειας της ψηφοφορίας και άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30". τόµ. ΙΒ', σ. 8215.
Συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8233-8234, 8245,
8247, 8248.
Συζήτηση επί της δήλωσης του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµο-

διότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8325-8328.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές ΑπλουστεύειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". (Απερρίφθη). τόµ. ΙΒ', σ. 8440.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 και 43 και επί των
τροπολογιών 1241/57, 1251/67, 1252/68, 1253/69 και
1255/71 του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ', σ. 8582-8585.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 και 43 και επί των τροπολογιών 1241/57, 1251/67, 1252/68, 1253/69 και 1255/71
του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ',
σ. 8586-8652.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ.
ΙΓ', σ. 8826-8832, 8836-9047.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου 19 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1277 και ειδικό 47
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ', σ. 9108-9112.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1277 και ειδικό 77 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ', σ. 9113-9142, 91499154.
Ανακοίνωση του Προεδρεύοντα κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη ότι δεν θα διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία επί του
άρθρου 19, του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις", για το οποίο είχε υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας ύστερα από την απόσυρσή του από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λ. Γρηγοράκο. τόµ. ΙΓ',
σ. 9113.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 1 και 2
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ.
9438-9440.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ', σ. 94419451.
Ανακοινώνονται επιστολές των Βουλευτών κ.κ. Κ. Γερο-
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ντόπουλου, Μ. Παπαδόπουλου, Α. Ψυχάρη και Α. Γκερέκου, σχετικά µε τη συµµετοχή τους στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ', σ. 9441-9446.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη,
που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ', σ. 9580-9601.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ.
ΙΔ', σ. 9685-9692, 9695-9926.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 1049810500.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ', σ. 10502-10541,
10542-10547.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 141,
168, 172 και 179 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1412 και ειδικό 230 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ', σ. 10795-10798.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 141, 168, 172
και 179 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1412 και
ειδικό 230 του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις" και επί
της άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Π.
Ζησιµόπουλου, Α. Ματθαιόπουλου και Κ. Μπαρµπαρούση.
τόµ. ΙΣΤ', σ. 10803-10813, 10821-11062, 11063-11077.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Λ. Ζησιµόπουλου, Α.
Ματθαιόπουλου και Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΣΤ', σ.
10803, 10804, 10821-11062.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί των άρθρων 5, 14, 38
και 39 και επί των τροπολογιών 1418/38, 1424/41,
1433/45, 1441/52 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ',
σ. 11317-11320.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 5, 14, 38 και
39 και επί των τροπολογιών 1418/38, 1424/41, 1433/45
και 1441/52 του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ', σ.
11323-11338, 11341-11363.

Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ', σ. 11440 - 11446, 11450
- 11674.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου µόνου
του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018". τόµ.
ΙΖ', σ. 11891-11894.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου µόνου του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-2018". τόµ. ΙΖ', σ.
11895-11920.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και
Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ', σ. 12123-12359.
Ψηφοφορία επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρυθµίσεις Ποινικού και
Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». (Απερρίφθη).
τόµ. ΙΗ', σ. 719.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της αρχής, επί των
άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (παλαιό 9), 9 (παλαιό 10), 10
(παλαιό 11), 13 (παλαιό 14), 14 (παλαιό 15), 16 (παλαιό
17), 17 (παλαιό 18), 18 (παλαιό 19), 19 (παλαιό 20), 22
(παλαιό 23), 38 (παλαιό 39), 39 (παλαιό 40), 41 (παλαιό
42) και 42 (παλαιό 43) και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 856-858, 859-861.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί των άρθρων
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 (παλαιό 9), 9 (παλαιό 10), 10 (παλαιό 11),
13 (παλαιό 14), 14 (παλαιό 15), 16 (παλαιό 17), 17 (παλαιό
18), 18 (παλαιό 19), 19 (παλαιό 20), 22 (παλαιό 23), 38
(παλαιό 39), 39 (παλαιό 40), 41 (παλαιό 42) και 42 (παλαιό
43) και επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ', σ. 862-872.
Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της αρχής και επί
των άρθρων 1, 2, 4, 9 και 10, του σχεδίου νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ', σ. 1091-1095.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 4, 9 και 10, του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας".
τόµ. ΙΘ', σ. 1096-1102.
Ψηφοφορία (δι' ανεγέρσεως) επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 1681.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου 36 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1634 και ειδικό αριθµό 222, του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών
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- Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
Κ', σ. 1823-1825.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 36 και επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1634 και ειδικό αριθµό 222,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ.
1826-1832.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί των άρθρων 221, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 223, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 224, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 225, 226, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 227, 228, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 229 και 230 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ.
2022-2024.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 221, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 223, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 224, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, 225, 226, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, 227, 228, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, 229 και 230 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου
Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ', σ. 2025, 20392047.
Εικονική Ονοµαστική ψηφοφορία µε πιλοτική εφαρµογή
του ηλεκτρονικού συστήµατος, επί του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης
Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του
ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ.
2710.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί των άρθρων 1, 2 και 3 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979
(Α' 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2710-2711.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί του άρθρου 2 του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979
(Α' 139) και προσαρµογή του στην απόφαση πλαίσιο
2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού
και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2712-2713.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρµογή
του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και
εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού
δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2714,
2717-2721.

Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1808 και ειδικό αριθµό 150 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία
συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή
στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής
της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 29032904.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1808 και ειδικό 150 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ', σ. 2905-2908.
Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε
γενικό αριθµό 1879 και ειδικό 233 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής
µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών
τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΚΒ', σ. 3865-3867.
Ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1879 και ειδικό 233 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΚΒ', σ. 3868-3874, 3875-3878.
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην ψυχική υγεία. (Επερωτώντες: Σαράντα ένας (41) Βουλευτές του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς). τόµ. ΙΒ', σ. 8235-8255.
Συζήτηση ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την ψυχιατρική φροντίδα και µέριµνα από το Δηµόσιο
Σύστηµα Υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΕ', σ. 10123.
Σχέδιο νόµου Υπ. Υγείας: «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής
της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4272, ΦΕΚ: 145
Α' / 11.7.2014). τόµ. ΙΖ', σ. 12097, τόµ. ΙΗ', σ. 607-633,
639-670.
Ω
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σχέδιο νόµου Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". (Κατάθεση-Συζήτηση-Ψήφιση). (Αρ. νόµου: 4242, ΦΕΚ: 50 A' /
28.02.2014). τόµ. Θ', σ. 6708, τόµ. ΙΑ', σ. 7781-7791,
7328-7365, 7631-7671.
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Α
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 2010.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 20102012.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2252-2254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3098-3100, 3138.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3099, 3138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4693.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4953.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του

Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6387.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα "περί λειτουργίας κυκλώµατος µεταφοράς παράνοµων
µεταναστών στην Ελλάδα µε τη συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8106, 8107.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολική περικοπή των συντάξεων των ανασφάλιστων οµογενών υπερηλίκων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών. τόµ. ΙΓ, σ. 9287,
9288.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9575.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9575, 9576, 9577.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων από το καθεστώς των
Νεότουρκων. τόµ. ΙΖ, σ. 12035, 12036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2369, 2390, 2403, 2404,
2604, 2615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2529-2531, 2554, 2558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3644, 3660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3670-3672, 3715, 3748.
Αναφορά του στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3748.
Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-

178
σκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3801 – 3803,
3856.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3943.
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Α, σ. 656, 657, 658.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 657,
τόµ. Ε, σ. 3557, τόµ. Ζ, σ. 4910, 4911.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 832.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1546.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3557-3559.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4036.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4044.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4911-4913, 4932, 4933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10541, 10570, 10571, 10572, 10575, 10576, 10577.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10575.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11324.
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1428, 1432, 1447, 1451.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1994,
τόµ. Θ, σ. 6304, τόµ. ΙΑ, σ. 7327.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2090.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2090,
2091.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
ιατρικού προσωπικού στα γενικά νοσοκοµεία και τα κέντρα
υγείας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ, σ. 2289, 2290, 2291.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2430.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3591.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6304.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6873.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση µνηµείου εντός του αύλειου χώρου της Λέσχης Αξιωµατικών
Φρουράς Κιλκίς. τόµ. ΙΑ, σ. 7325, 7326, 7327.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο δελτίο
τιµών φαρµάκων και την τιµολογιακή πολιτική του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΙΑ, σ. 7819, 7820, 7821, 7822.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11687.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσο-
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πρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11900.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 622, 655.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1013.
ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 671,
τόµ. Ε, σ. 3477, τόµ. ΣΤ, σ. 4031, τόµ. Ζ, σ. 5204, 5209,
τόµ. ΙΖ, σ. 11422.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2020.
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3476, 3477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5216.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6715, 6730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2820-2822.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2128,
2129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3653.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10042.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10042.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10043,
τόµ. Κ, σ. 1923, 1924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1921, 1924, 1925.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
να θωρακιστεί η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. τόµ. Α, σ.
261, 262.
Αναφορά του στα πρόσφατα γεγονότα των συλλήψεων
του Γενικού Γραµµατέα και Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
τόµ. Α, σ. 261, 262.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιτάχυνση κατασκευής του Καταστήµατος Κράτησης Δράµας.
τόµ. Α, σ. 285, 286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη "δήλωση
του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µετά την έκδοση του από 28-09-2013
"πορίσµατος" του Αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Χ.
Βουρλιώτη για τα προσωρινώς κρατούµενα µέλη του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 650, 651, 652.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίωξη µαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Λαµίας. τόµ. Α, σ. 652, 653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 858, 859, 861, 863, 879,
898, 900, 901, 904, 905, 906, 909, 1086, 1087, 1088,
1089, 1091, 1092, 1110, 1112, 1113, 1115.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ. Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας
της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-10-2013) στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β, σ. 863.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 905,
1115, τόµ. Θ, σ. 6631, 6632, 6656, 6659, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11246, τόµ. ΙΖ, σ. 12026, 12029, τόµ. ΙΗ, σ. 67, 83, 84,
711, 714, 715, 719, 732, 733, 761, τόµ. ΙΘ, σ. 842, τόµ. Κ,
σ. 1989, τόµ. ΚΑ, σ. 2675, τόµ. ΚΒ, σ. 3648, 3657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "ποινικές
ευθύνες προσώπων, µέσω των οποίων δωροδοκήθηκαν η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τη SIEMENS, κατόπιν
της οµολογίας Χριστοφοράκου". τόµ. Β, σ. 1419, 1420.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Α-
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ριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 21612163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της
Εµπορίας Ανθρώπων". τόµ. Δ, σ. 2710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταση
των διώξεων και των καταδικών σε βάρος του εργατικού
και λαϊκού κινήµατος. τόµ. Δ, σ. 3089, 3090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3694.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "τους εκβιασµούς και τις απειλές εναντίον δικαστικών από υπάλληλο
της τρόικας". τόµ. ΣΤ, σ. 4655, 4656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών". τόµ. Ζ, σ. 4842, 4848.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5263.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
επιλογής της ανακρίτριας στη δικαστική υπόθεση της Χρυσής Αυγής. τόµ. Θ, σ. 6259, 6260.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "το προβληµατικό καθεστώς των αδειών των κρατουµένων". τόµ. Θ, σ.
6261, 6262.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6620, 6624,
6631, 6632, 6633, 6644, 6648, 6650, 6651, 6654, 6656,
6657, 6658, 6659, 6660.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6631, 6657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση παραχώρησης συνεντεύξεων στο Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγό.
τόµ. Θ, σ. 6668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάταξη
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που πέρασε η συγκυβέρ-

νηση, µε την οποία περιστέλλεται το δικαίωµα πληροφόρησης του κατηγορουµένου. τόµ. Ι, σ. 7066, 7067.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκοµείου της Ρόδου. τόµ. Ι,
σ. 7068, 7069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7111, 7112, 7164,
7178-7180, 7181, 7182, 7183, 7184, 7187, 7188, 7195,
7202, 7203.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα. τόµ. Ι, σ. 7224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7336, 7788, 7790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αυξητική τάση των απαγωγών. τόµ. ΙΑ, σ.
7379, 7380.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήµατος στα γεωγραφικά όρια
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. ΙΒ, σ. 8098, 8099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίωξη ασθενούς κρατουµένου για δηµοσιοποίηση στοιχείων, σχετικά µε τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας στο νοσοκοµείο των
Φυλακών Κορυδαλλού " ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ". τόµ. ΙΒ, σ.
8678, 8679, 8680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της ψήφισης του αντιρατσιστικού νόµου. τόµ. ΙΓ, σ.
9076, 9077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "αποκάλυψη ονοµάτων δηµάρχων και περιφερειαρχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυµα µαύρου χρήµατος". τόµ. ΙΓ, σ. 9312, 9313.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9432, 9435.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9561, 9562, 9564.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9681, 9682.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9681,
9682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10584, 10585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων ε-
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κτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 11991, 11996, 12013-12015, 12021, 12022,
12024, 12025, 12026, 12027, 12028, 12029, 12050,
12051, 12052, 12059, 12073, 12074, 12075, 12076,
12084, 12085, 12086.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12013, 12027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της αξιοποίησης των δεσµευµένων καταθέσεων. τόµ.
ΙΖ, σ. 12041, 12042.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12085.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ, σ. 12122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 67, 77, 80, 82,
83, 84, 85, 92, 99.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 83, 84, 99.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "ολιγωρία των δικαστικών αρχών και του Υπουργού Δικαιοσύνης
που οδηγεί σε "παραγραφή" των ευθυνών Ε. Βενιζέλου - Γ.
Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων. τόµ.
ΙΗ, σ. 705, 706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. ΙΗ, σ.
707, 708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 711, 714, 715, 719, 732, 733, 734, 740, τόµ. ΙΘ, σ.
788, 791, 793, 796, 803, 806, 809, 829, 834, 836, 840,
841, 842, 844, 847, 855.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 714,
715, 719.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 800.
Αναφορά του στην αποδοχή του Υπουργού εκπρόθεσµων
τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες δια-

τάξεις". τόµ. Κ, σ. 1883, 1897-1899, 1988, 1989, 2011.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1989, 2011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις ". τόµ. ΚΑ, σ. 2363, 2367, 2369, 2379,
2391, 2392, 2393-2395, 2396, 2410, 2411, 2575, 2604,
2605, 2606, 2607, 2610, 2611, 2614, 2622, 2626, 2628.
Αναφορά του στη συµπεριφορά των Βουλευτών εντός του
Κοινοβουλίου και στις υβριστικές εκφράσεις που χρησιµοποιούνται. τόµ. ΚΑ, σ. 2674, 2475.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για τηνΊδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισµού". τόµ. ΚΑ, σ. 2675,
2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2882, 2883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3638, 3644, 3648, 3650,
3651, 3654, 3657.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 797,
799, 818, 1297, τόµ. Γ, σ. 2019, 2022, τόµ. Δ, σ. 2606,
τόµ. τόµ. Ε, σ. 3821, τόµ. Θ, σ. 6489, τόµ. ΙΕ, σ. 10471,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11081, 11211, τόµ. ΙΖ, σ. 11411, 11448, τόµ.
ΚΒ, σ. 3014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
818.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2116,
2164.
Παρέµβασή τουσε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση της πράξης βεβαίωσης παράβασης
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το
έργο κατασκευής της "Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων" στο "Μαύρο Βουνό" Γραµµατικού.
τόµ. Δ, σ. 2564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Δ, σ. 2606, 2607.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3626.
Αναφορά του στον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. τόµ. Ε,
σ. 3626.
Αναφορά του στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη
Γρηγορόπουλου και στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν
σε διαδήλωση µαθητών στη µνήµη του, στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3626.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:1) Α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και Β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και 2) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα
της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών". τόµ. Ε, σ. 3822.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6375.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε καταυλισµό αθίγγανων στα Μέγαρα Αττικής. τόµ. Ι, σ. 7059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10490.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10649, 10650,
10665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων ε-

κτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11194, 11218.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2877, 2879.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3011, 3012-3014, 3015, 3024, 3027, 3045, 3046.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορούν
την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο παρελθόν για
κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ, σ. 3011, 3015.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Αναφορά του στην προφυλάκιση του Αρχηγού και Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και στην απαγόρευση συµµετοχής τους στην κοινοβουλευτική διαδικασία. τόµ. Ε, σ. 3486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµι-
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κού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3486.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή του ενιαίου οικογενειακού επιδόµατος σε πολύτεκνες
και τρίτεκνες οικογένειες που επαναπατρίστηκαν τα τελευταία χρόνια. τόµ. Η, σ. 5803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7228.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αυξητική τάση των απαγωγών. τόµ. ΙΑ, σ.
7379.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7905,
7909.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7908.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης του νοµικού κενού, αναφορικά µε τη χρήση
δεκτών τύπου scanner ακρόασης ραδιοκυµάτων. τόµ. ΙΑ, σ.
7943, 7944.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και παραµένει ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΙΒ, σ.
8686.
Οµιλία του επί της αιτήσεως άρσης της ασυλίας του. τόµ.
ΙΖ, σ. 11424, 11425.
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
717, 718.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2171.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3648, 3649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5013, 5014, 5016.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7132.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8565, 8574.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων επαναλειτουργίας του Νοσοκοµείου "Παναγιά" του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης " Άγιος Παύλος". τόµ.
ΙΓ, σ. 9283, 9284.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11232, 11257.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11257, τόµ. ΚΒ, σ. 3781, 3809, 3820, 3859, 3860, 3861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2455, 2460, 2461, 2480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3779 - 3781,
3799, 3807, 3808, 3811-3813, 3851, 3860, 3861.
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ)

Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1378, 1379, 1383, 1394.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3580, 3583.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5177, 5186, 5187.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5410, 5411, 5412, 5450,
5452-5454, 5466, 5472, 5474, 5483.
Αναφορά της στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η, σ.
5450.
Αναφορά της στην απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Η, σ. 5475.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6306.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7363,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11229, τόµ. ΙΗ, σ. 756, τόµ. ΙΘ, σ. 1074.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7363.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
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ευθυνών για τα οικονοµικά και συµβατικά στοιχεία που αφορούν στην καταγγελθείσα σύµβαση παραχώρησης της
"υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης". τόµ. ΙΒ, σ. 8219,
8220.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11229, 11266.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 222.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 222,
224.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 398-400, 407, 425.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 757, 758.
Αναφορά της στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1074.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1074.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1101.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1985.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1986.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3078,
3126, 3138, τόµ. Η, σ. 5608, 5778, τόµ. Ι, σ. 6982, τόµ. ΙΕ,
σ. 10105, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11197, 11264, 11265, τόµ. ΙΖ, σ.
11777, τόµ. Κ, σ. 1792, 1826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3102, 3139.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3102, 3140.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3995,
3996.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ελέγχου κατά της φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα κατά
τη διάρκεια των εορτών. τόµ. Ζ, σ. 4729, 4730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5036, 5037, 5038, 5144, 5232.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5339, 5340.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εσωτερικών: α) "Κύρωση της Σύµβασης για
την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου", β) "Κύρωση
της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις ή έγγραφα’’ και γ) "Κύρωση της Σύµβασης για
τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής
προς τους πρόσφυγες". τόµ. Η, σ. 5509.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5608.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5608, 5609.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στοΆµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου
2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". τόµ. Η, σ. 5828, 5833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6361, 6362.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
συντήρησης και επισκευής της παλαιάς γέφυρας της Χαλκίδας. τόµ. Θ, σ. 6705, 6706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη εφαρµογής της στεγαστικής πολιτικής στη χώρα µας.
τόµ. ΙΑ, σ. 7371, 7372.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7658, 7659.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) τόµ. ΙΑ, σ. 7658.
Αναφορά του στη λεγόµενη "λίστα Νικολούδη". τόµ. ΙΑ,
σ. 7658.
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Αναφορά του στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους
Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
τόµ. ΙΑ, σ. 7658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου
σε αυτήν Πρωτοκόλλου". τόµ. ΙΑ, σ. 7837.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8274, 8287, 8290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8787, 8788.
Αναφορά του στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8787.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9256, 9257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9966, 9967, 10071, 10072, 10105.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9966.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10444, 10568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10568.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της
Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ, σ. 10568.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11197, 11203, 11221, 11265, 11284, 11285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1375.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1375.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Γάζα. τόµ. ΙΘ, σ. 1375.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1486,
1562.
Αναφορά του στη συνάντηση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας και στο κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΘ, σ. 1487.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-

λαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1695, 1754.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1695, 1754.
Αναφορά του στην απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της Μανωλάδας. τόµ. Κ, σ. 1695.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1769, 1791, 1792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1817, 1818, 1949.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2321-2323.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του, σε αντικατάσταση του Βουλευτή κ. Παύλου Σιούφα, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΣΤ, σ. 4023.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι επιλέγει την ιδιότητα
του Βουλευτή. τόµ. Ζ, σ. 4757.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1378.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3436, 3437.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γε-

186
γονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4954.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4968.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6228, 6229.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΑ, σ. 7381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7912.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το"Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης". τόµ. Α, σ. 288, 289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία οδηγούνται εκτός Δηµοσίου οι διακριθέντες αθλητές δηµόσιοι υπάλληλοι. τόµ. Α, σ. 742, 743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1923, 1924.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2099,
2100.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2100,
τόµ. Δ, σ. 2512, 2518, τόµ. ΙΑ, σ. 7963, τόµ. Κ, σ. 1731.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόκτηση ειδικότητας προπονητή ποδοσφαίρου από τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ. τόµ. Γ, σ. 2333, 2334.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της σχολής Καλών Τεχνών του Πύργου της Τήνου. τόµ.

Δ, σ. 2487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2509, 2510,
2512, 2513, 2517.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Ανάκτορο του Νέστορος" στην Πύλο. τόµ. Δ, σ. 2551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3670.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Δήµου Αθηναίων να εγκρίνει την πρωτοβουλία του Οργανισµού "Νέον" µε θέµα "Ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο".
τόµ. Ζ, σ. 4755, 4756.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Ορχήστρας των Χρωµάτων. τόµ. Ζ, σ. 4758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5130.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6917.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6927.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα έργα ανάδειξης του Ιερού Βράχου του Πανός. τόµ. Ι, σ. 7071, 7072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για αλλαγή του χώρου
αφής της Ολυµπιακής Φλόγας των δεύτερων Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων Νέων. τόµ. ΙΑ, σ. 7700, 7701.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7708-7711,
7718, 7719, 7720.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική και ιατροφαρµακευτική κάλυψη και ασφάλιση των γυµναστών που εργάζονται στα προγράµµατα αθλητισµού των
ΟΤΑ. τόµ. ΙΑ, σ. 7739, 7740, 7741.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα οικονοµικά της "ΑΕΠΙ Α.Ε." που δραστηριοποιείται στην είσπραξη και απόδοση πνευµατικών, περιουσιακών και συγγενικών δικαιωµάτων στους δικαιούχους. τόµ. ΙΑ, σ. 7962, 7963.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο
Μελέτης καιΈρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό
Μουσείο. τόµ. ΙΓ, σ. 9181, 9182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση της εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." εντός της
ζώνης Β’ προστασίας κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου
της Σαλαµίνας. τόµ. ΙΕ, σ. 10065.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στο χώρο του ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ, σ. 10631, 10632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οι-
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κισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1730, 1731.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης-Ανάπτυξης. τόµ.
Α, σ. 276, 277, 278.
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3433, 3434, 3435, 3436.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5242,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10683.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στοΆµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου
2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". τόµ. Η, σ. 5830, 5831, 5833.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6717, 6718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6824, 6825,
6835.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7230, 7231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
ελληνικής Κυβέρνησης για την Διατλαντική Εµπορική και
Επενδυτική Συνεργασία. τόµ. ΙΑ, σ. 7816, 7817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου
σε αυτήν Πρωτοκόλλου". τόµ. ΙΑ, σ. 7836.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9245, 9246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10681, 10682, 10683, 10771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11741, 11742, 11743.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1356.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2110,
2111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3120.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3604.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6309.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας στην
Καστοριά. τόµ. Θ, σ. 6480, 6481.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7666.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8567.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9091,
9093, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11226, 11289, 11291, 11292, 11293,
11295.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10097.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10746.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11225, 11226, 11227, 11231, 11240, 11243, 11257,
11292, 11293.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11853.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1326.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1468.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1690.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1998.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
670, 692.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 670,
τόµ. Γ, σ. 2025, τόµ. ΣΤ, σ. 3950, 3976, τόµ. Η, σ. 5656,
5687, 5735, 5911, 5912, τόµ. Θ, σ. 6179, 6209, 6273,
6286, 6314, 6315, 6321, 6322, 6482, 6489, τόµ. ΙΒ, σ.
8223, τόµ. ΚΑ, σ. 2508, τόµ. ΚΒ, σ. 3680, 3828, 3829.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των αγροτών. τόµ.
Β, σ. 926, 927, 928.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την άµεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ για την αποζηµίωση των παραγωγών τοµάτας
στην Εύβοια. τόµ. Β, σ. 1457, 1458.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2035,
2036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3111.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3490, 3491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3976.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4891, 4893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5058, 5060, 5191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5465.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων". τόµ. Η, σ. 5656, 5711, 5714, 5716, 5717, 5718,
5721, 5730, 5734, 5735, τόµ. Θ, σ. 6201, 6209, 6210,
6235, 6275, 6287, 6321, 6322, 6323, 6324.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ. 5912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6371, τόµ. Ι,
σ. 6756.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6724.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την υπερφορολόγηση και την υποχρηµατοδότηση του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ, σ. 8223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8457.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
α) µε τη διαχείρισητων προβληµάτων διάθεσης της αγροτικής παραγωγής που πλήττεται από το ρωσικό εµπάργκο και
β) µε τη λήψη µέτρων αναπλήρωσης του εισοδήµατος των
ροδακινοπαραγωγών. τόµ. ΚΑ, σ. 2508, 2509, 2511.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3679, 3680, 3681, 3728,
3729.
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Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3728, 3729, 3728, 3729.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3826, 3827,
3829.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3565.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα παρεµβάσεων στο συνοριακό σταθµό του Προµαχώνα Σερρών. τόµ. ΣΤ, σ. 4667, 4668.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6242.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8173.
Οµιλία της στη συζήτηση για άρση της ασυλίας της. τόµ.
ΙΓ, σ. 8824, 8825.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9095, 9096.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη µείωση των βοσκήσιµων εκτάσεων στο
Νοµό Σερρών. τόµ. ΙΓ, σ. 9290.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 9290,
τόµ. ΙΘ, σ. 1123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10774.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11268.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την ισχυρή χαλαζόπτωση
στην γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή στο νοµό Σερρών.
τόµ. ΙΘ, σ. 1122, 1123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2332.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση

πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2602.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2875, 2876.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3729.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη "δήλωση
του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µετά την έκδοση του από 28-09-2013
"πορίσµατος" του Αντιεισαγγελέως του Αρείου Πάγου κ. Χ.
Βουρλιώτη για τα προσωρινώς κρατούµενα µέλη του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 650, 651, 652.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 651,
652, τόµ. Γ, σ. 2052, 2053,2326, τόµ. Δ, σ. 3090, 3091,
τόµ. Ε, σ. 3513, 3724, τόµ. Θ, σ. 6195, τόµ. Ι, σ. 7229, τόµ.
ΙΑ, σ. 7813, 7905, 7906, 7907, τόµ. ΙΓ, σ. 9103, τόµ. ΙΔ, σ.
9619, 9677, 9678, 9930, 9944.τόµ. ΙΕ, σ. 10101, 10102,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11202, τόµ. ΙΗ, σ. 68, 743, 744, τόµ. ΙΘ, σ.
1182, 1193, 1196, 1397, 1398, 1399, τόµ. Κ, σ. 1734,
1735, 1983, τόµ. ΚΑ, σ. 2575, 2577, 2585, 2586, τόµ. ΚΒ,
σ. 3803, 3804.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2053.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την άρνηση άσκησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης σε Βουλευτές του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Γ, σ. 2326.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν απαντήθηκε, σχετικά µε την άρνηση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, να δέχονται την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου εκ
µέρους του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Δ, σ.
3090, 3091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3512, 3513.
Αναφορά του στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3512.
Αναφορά του στην άρνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων να απαντά στον
κοινοβουλευτικό έλεγχο των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3512.
Αναφορά του στον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε,
σ. 3724.
Αναφορά του στον χαρακτηρισµό του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή ως "κόµµα-εγκληµατική οργάνωση". τόµ.
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Θ, σ. 6195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6371.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση παραχώρησης συνεντεύξεων στο Βουλευτή Β’
Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη
Λαγό. τόµ. Θ, σ. 6668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7139.
Αναφορά του στην απόρριψη από τους εισαγγελείς του
αιτήµατος Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, προκειµένου να συµµετάσχει στη συζήτηση και τη ψήφιση του νοµοσχεδίου στη Βουλή. τόµ. Ι, σ. 7139.
Αναφορά του στη διαγραφή λέξεων που χρησιµοποίησε,
κατά τη διάρκεια οµιλίας του σε σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, από
τον Προεδρεύοντα κ. Χ. Μαρκογιαννάκη. τόµ. Ι, σ. 7229.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7229, τόµ.
Κ, σ. 1985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7812, 7813, 7906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9103, 9104.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9256.
Αναφορά του στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ, σ. 9619.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9677, 9678.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9934, τόµ. ΙΕ, σ. 10102, 10103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10102, 10103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10488, 10489.
Αναφορά του σε έρευνα που διεξήχθη στο σπίτι του επιχειρηµατία Α. Πάλλη. τόµ. ΙΕ, σ. 10489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 70, 71.
Αναφορά του στην προφυλάκιση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και στη µη δυνατότητα να ασκούν τα καθήκοντά τους. τόµ. ΙΗ, σ. 70, 71.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 743, 744, 745.
Αναφορά του στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1180.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1397, 1398, 1399.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1398.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Λωρίδα της Γάζας. τόµ. ΙΘ, σ. 1399, τόµ. Κ, σ.
1753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1549,
1550.
Αναφορά του στο Δηµοτικό Συµβούλιο Καλαβρύτων και
στην ίδρυση ελληνογερµανικού ταµείου. τόµ. ΙΘ, σ. 1549.
Αναφορά του στην απόφαση του Δικαστηρίου, σχετικά µε
τις επισκέψεις της Βουλευτή κ. Ε. Ζαρούλια στον Πρόεδρο
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΘ, σ. 1549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1708, 1752, 1753.
Αναφορά του στην προφυλάκιση Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και στην πολιτική κατάσταση της
χώρας. τόµ. Κ, σ. 1735, 1752, 1753.
Αναφορά του στη σύλληψη της κόρης του δηµοσιογράφου Μ. Καψή. τόµ. Κ, σ. 1752.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
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"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1769, 1790, 1791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2340.
Αναφορά του στην 29η Αυγούστου του 1949, ηµέρα της
λήξης του Εµφυλίου πολέµου. τόµ. Κ, σ. 2340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2434, 2435, 2436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2575, 2576, 2577.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος
των Βουλευτών κ.κ. Σ. Γεωργιάδη και Δ. Κουκούτση. τόµ.
ΚΑ, σ. 2604.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3803, 3804,
3805.
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 8.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
824, 825.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1493.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3654.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουρ-

γία Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας στην
Καστοριά. τόµ. Θ, σ. 6480, 6481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν σε διαθεσιµότητα. τόµ. Ι, σ. 6885.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. τόµ. Ι, σ. 6886, 6887.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νοµοθετικές µεταβολές στο θέµα της εύρυθµης λειτουργίας των ΑΕΙ.
τόµ. ΙΑ, σ. 7375, 7376.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. τόµ. ΙΑ, σ. 7772,
7773.
Οµιλία του σχετικά µε την επανεξέταση στοιχείων των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ. τόµ. ΙΒ, σ. 8668, 8669.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11902.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΗ, σ. 37.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΙΣΕΛ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1981.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2788.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2789.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3469.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8507.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10684, 10685.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11679.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2015-
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2018". τόµ. ΙΖ, σ. 11851.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1275.
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
687.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2509, 2510,
2511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3679.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5173,
τόµ. ΙΑ, σ. 7963, τόµ. ΙΔ, σ. 9636, 9642, τόµ. ΙΕ, σ. 10656,
10657, 10658, 10666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5182.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6723.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των
ελαιοπαραγωγών από την σχινοκαρπία στην Κρήτη. τόµ. Ι,
σ. 7101, 7102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7328, 7358, 7631, 7667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή µέρους του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας στη
λεκάνη της Μεσογείου. τόµ. ΙΑ, σ. 7695, 7697.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα οικονοµικά της "ΑΕΠΙ Α.Ε." που δραστηριοποιείται στην είσπραξη και απόδοση πνευµατικών, περιουσιακών και συγγενικών δικαιωµάτων στους δικαιούχους. τόµ. ΙΑ, σ. 7961, 7962, 7963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8150, 8162, 8195.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δυο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της ελαιοκοµίας και της διάθεσης του ελαιολάδου και β) µε τη θέση της Κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά-

πτυξης (ΟΟΣΑ) για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΒ, σ. 8525, 8526,
8527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9642, 9643.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9642,
9643.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χωροθέτηση του σηµείου πόντισης του καλωδίου για την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα. τόµ.
ΙΕ, σ. 10632, 10633, 10634.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10656, 10666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1128, 1177, 1185, 12021203, 1228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1251-1253, 1303, 1304.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3683.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3976.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3977.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση της διάβρωσης του εδάφους στο Νοµό Ηλείας.
τόµ. ΙΒ, σ. 8229, 8230.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9120.
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτού, σε αντικατάσταση της κ.
Ειρήνης Δούρου, η οποία παραιτήθηκε. τόµ. ΙΓ, σ. 9279.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11395, τόµ. ΙΖ, σ. 11692.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 11692,
τόµ. Κ, σ. 1729, 1731, 1961.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1376.
Αναφορά της σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας: "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 1376.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1469.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1685, 1729, 1731.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1969.
Β
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 379.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1574, 1575.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2088.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2088.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2255.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3438.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5037, 5044, 5045.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή ΣυντονισµούΠτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5408.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5469, 5470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6388, τόµ. Ι,
σ. 6763, 6764.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6992, 6996,
6997, 6998, 7001.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής

Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8060, 8137.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους
στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ. ΙΓ, σ.
8701, 8702, 8703.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10508.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11847, 11848.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ. 12126.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2843, 2844.
ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
Αναφορά της στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση και
στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1274.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1274.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1539.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 2007.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2514.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3638, 3639.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4679.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
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παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5008.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6197.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6381.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6846.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8152.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8798.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επέκταση της εταιρείας "Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." εντός της
ζώνης Β’ προστασίας κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου
της Σαλαµίνας. τόµ. ΙΕ, σ. 10064, 10065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11243.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11787.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 768, 782.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 831.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1272.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1379.
Αναφορά της σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας: "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 1379.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1529.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική ανα-

βάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1999.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση των όρων διαγωνισµού για την ακτοπλοϊκή γραµµή
Κέρκυρας-Διαποντίων Νήσων. τόµ. Β, σ. 925, 926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ρόλο του
Λιµενικού Σώµατος στην υπεράσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ.
τόµ. Γ, σ. 1841.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2085,
2164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2269, 2281, 2282.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
2428,τόµ. Η, σ. 5615, 5624, 5625, 5912, 5913, τόµ. Ι, σ.
7105, τόµ. ΙΔ, σ. 9643, 9648, 9668, 9932, 9933, 9945,
τόµ. ΙΕ, σ. 10130, τόµ. ΙΖ, σ. 11410, τόµ. ΙΗ, σ. 770, 771,
779, 783, 785, τόµ. ΙΘ, σ. 1333, τόµ. ΚΒ, σ. 3836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2428.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών. τόµ. Δ, σ. 2552,
2553.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3629-3631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µελέτη
αξιοποίησης της λιµενικής ζώνης στην Πάτρα από το ΤΑΙΠΕΔ. τόµ. ΣΤ, σ. 4658, 4659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας προς τα µικρά νησιά κατά τους χειµερινούς µήνες. τόµ. Ζ, σ. 4718, 4719.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5613, 5614, 5615, 5616, 5622, 5625, 5626, 5628,
5629.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5613,
5628.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του. τόµ.
Η, σ. 5908, 5913.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5913,
τόµ. ΙΗ, σ. 778.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε αποχώρηση
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του Λιµενικού Σώµατος από την περιοχή της Λαδοξέρας.
τόµ. Θ, σ. 6475, 6476.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6916.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6926.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών. τόµ. Ι, σ. 7073,
7074.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε ακτοπλοϊκή σύνδεση
των νησιών των Φούρνων. τόµ. Ι, σ. 7105, 7106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πώληση
του 67% των µετοχών του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). τόµ. ΙΒ, σ. 8226, 8227.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. ΙΒ, σ. 8524, 8525.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Λήµνου. τόµ. ΙΓ, σ. 8705.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9103.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9596.
Αναφορά του στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ, σ. 9619, 9620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9623, 9628, 9636, 9638, 9643, 9644, 9650-9652, 9653,
9658, 9659, 9664, 9667, 9668, 9672, 9674, 9675, 9933,
9936, 9939, 9943, 9945, τόµ. ΙΕ, σ. 10130.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9632.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9675.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9933, 9934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10586, 10598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".

τόµ. ΙΖ, σ. 11410, 11412.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 769, 770, 771, 772, 778, 781, 782,
783, 784, 785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1332, 1333, 1349,
1350, 1351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3836, 3838,
3839.
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 380.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1487.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1556.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1992,
1993.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3598, 3599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6756.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10570, 10571, 10578.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12055, 12056, 12081.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12056.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12056, 12082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1084.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1379.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2537, 2567.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 17.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
702-704.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 703.
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και των
ναυπηγείων Σκαραµαγκά µε αφορµή επίκαιρη ερώτηση του
Προέδρου του Συνασπισµού ΡιζοσπαστικήςΑριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Υπουργό ΕθνικήςΆµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Α, σ. 703, 704.
Αναφορά του στην εγκληµατική ενέργεια της Marfin και
στα επεισόδια που διαδραµατίζονται στις Σκουριές Χαλκιδικής εξαιτίας της επένδυσης χρυσού. τόµ. Α, σ. 704.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2149,
2150-2152, 2179, 2180, 2181, 2182.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2180,
2181, 2182, τόµ. Ζ, σ. 4937, 4939, 4945, τόµ. ΙΔ, σ. 9570,
9571.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3705-3707, 3708.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθε-

σαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4934, 4935, 4936, 4937,
4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4944, 4945, 4947.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5369, 5370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το θέµα του
ονόµατος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας. τόµ. Θ, σ. 6469-6471, 6472.
Αναφορά του στη µνήµη των πεσόντων ηρώων, πιλότων
της Ελληνικής Αεροπορίας σταΊµια. τόµ. Θ, σ. 6469.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7127.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9367, 9368, 9369, 9370, 9372, 9374, 9375, 9376, 9377.
Οµιλία του επί της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
ΙΔ, σ. 9368, 9375.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9377.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9571, 9572, 9573, 9574.
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1125.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1145,
τόµ. ΙΘ, σ. 973.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
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κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2101,
2104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3094-3096, 3121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10671-10673, 10697, 10730, 10761,
10781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1920, 1925.
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ. ΙΓ, σ. 8831.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9129.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10005,
10089, 10181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10005, 10089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10181.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11191, 11241.

ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2410.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2807.
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 881.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1541.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2113,
2114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2262.
Αναφορά του στα Εισόδια της Θεοτόκου, ηµέρα εορτασµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ, σ. 2505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2505.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3522, 3523, 3576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-
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φορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3929.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3929,
3934, τόµ. ΣΤ, σ. 3950, τόµ. Ζ, σ. 5094, 5200, τόµ. Η, σ.
5907, τόµ. Θ, σ. 6632, 6639, 6643, 6646, τόµ. ΙΑ, σ. 7350,
7352, τόµ. ΙΒ, σ. 8192, τόµ. ΙΕ, σ. 9986, 9988, 9989,
10001, 10491, 10568, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10687, τόµ. ΙΗ, σ. 717,
τόµ. ΙΘ, σ. 788, 1090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4615,
4679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5094, 5206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5244.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6303, 6304.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6381.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6646.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6820, 6987,
6996, 7003.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7352,
τόµ. ΙΒ, σ. 8197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εν-

σωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8034-8036, 8064, 8070, 8072,
8078, 8109, 8145, 8172, 8177, 8185, 8193, 8197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8444.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10005, 10094, 10095.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10006, 10094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10430.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10567.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10567, 10568.
Αναφορά του στο νησί της Σαµοθράκης και στην αδυναµία του δήµου να καλύψει την µισθοδοσία του προσωπικού.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10687, 10742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11238, 11240, 11241, 11258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11388, 11389.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11427.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11773.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12009.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12009.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 63.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 305, 308.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1194.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2347,
2350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5080, 5207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6201.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6300,
τόµ. ΙΕ, σ. 10574, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10574, 10581, 10582.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11198, 11205, 11208.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
997, 998.
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταπολέµηση της δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα
και τις καταστροφικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς
της Λέσβου. τόµ. Β, σ. 755, 756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1352.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1897.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2026,
τόµ. ΙΕ, σ. 9986, 9987.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2440, 2466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3533, 3534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6207, 6208, 6211.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6941.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6949.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8194, 8195.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απάντηση Υπουργών σε επίκαιρες ερωτήσεις λόγω αναρµοδιότητας. τόµ. ΙΒ, σ. 8257.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επεί-
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γουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10002.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10519.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1276, 1277.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2329.
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2119,
2120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
στο ΕΣΠΑ του έργου αναβάθµισης του ραντάρ προσέγγισης
του Αεροδροµίου Χανίων. τόµ. Δ, σ. 2555, 2556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3589-3590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5731, 5732, τόµ. Θ, σ. 6275, 6276.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6391, 6391,
6406.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς κινδύνους στη Μεσόγειο από την
καταστροφή των χηµικών όπλων της Συρίας. τόµ. Ι, σ.
6883, 6884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ". τόµ. Ι, σ. 7074, 7075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8475, 8490, 8491.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δυο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της ελαιοκοµίας και της διάθεσης του ελαιολάδου και β) µε τη θέση της Κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΒ, σ. 8526, 8527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9081.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9934.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενι-

κού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9934, 9935.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον αλιευτικό τουρισµό. τόµ. ΙΕ, σ. 10121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11781, 11782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. τόµ. ΙΖ, σ.
12039, 12040, 12041.
ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 11.
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 381.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ. Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας
της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-10-2013) στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β, σ. 861, 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 861, 862, 879, 885, 886,
887, 888, 889, 893.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 892, 893,
1142, 1148, 1149, 1150, τόµ. ΙΒ, σ. 8071.
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1136, 1137, 1138, 1142, 1148, 1149.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1138,
τόµ. Γ, σ. 2060, 2064, 2182, τόµ. Δ, σ. 2347,3074, 3109,
3125, τόµ. Ζ, σ. 5357, 5385, τόµ. Η, σ. 5432, τόµ. Θ, σ.
6635, τόµ. Ι, σ. 6785, 6794, 6803, τόµ. ΙΑ, σ. 7657, τόµ.
ΙΒ, σ. 8130, 8178, 8434, 8440, 8448, τόµ. ΙΓ, σ. 8769,
8770, 8821, 9061, 9093, 9100, 9108, τόµ. ΙΔ, σ.
9344,τόµ. ΙΣΤ, σ. 10700, 10701, 11256, 11288, 11400,
τόµ. ΙΖ, σ. 11749, 11752, 11866,12018, 12057, 12067,
τόµ. ΙΗ, σ. 626, τόµ. ΚΑ, σ. 2836, 2838, 2902.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη του Γενικού Γραµµατέα
και Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και στη διακοπή της χρηµατοδότησης της. τόµ. Β, σ. 1142, 1149.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλ-
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λακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1581, 1582.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1894, 1895, 1897,
1898.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. Γ, σ. 1954.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2058,
2059, 2060, 2064, 2070.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2064, 2070.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2350.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3109, 3118, 3121,
3129, 3130.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3200.
Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3631, 3632, 3645.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3931,
3932, τόµ. ΣΤ, σ. 3987, 3988.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4898.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4925, 4926.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5059, 5060.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5238, 5252, 5253, 5357, 5369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5432, 5440, 5441, 5442.
Αναφορά του στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις ε-
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ξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η, σ.
5440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5716, 5717, 5720, 5721, 5722, 5723,
5734, 5735, τόµ. Θ, σ. 6209, 6210, 6211, 6322, 6323.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5788, 5789.
Αναφορά του στον λόγο Σκοπιανού Βουλευτή που στο
πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που διεξάγεται στην Ελληνική Βουλή, αποκάλεσε δύο φορές τη χώρα
του ως "Δηµοκρατία της Μακεδονίας". τόµ. Θ, σ. 6322,
6323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6401, 6402,
6403, 6406, τόµ. Ι, σ. 6785, 6794, 6795, 6803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6635, 6636,
6640.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6635, 6640.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε χρηµατοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ,
σ. 7362, 7663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7362, 7363, 7657, 7663.
Αναφορά του στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους
Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
τόµ. ΙΑ, σ. 7656, 7657.
Αναφορά του στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων.
τόµ. ΙΑ, σ. 7663.
Αναφορά του στη λεγόµενη "λίστα Νικολούδη". τόµ. ΙΑ,
σ. 7663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8067, 8068, 8069, 8070, 8071,
8078, 8079, 8080, 8111, 8178, 8179.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντι-

µετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8279, 8280.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8438, 8439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8438-8439, 8463, 8465, 8466, 8467, 8541,
8542, 8543, 8547.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8769, 8770, 8832, 8833, 8834,
9048, 9060, 9089, 9090, 9100.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή των τροπολογιών 1277/47 17.03.2014 και τις
1275/45 14.03.2014 που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε το
"πόθεν έσχες" των διατελεσάντων Υπουργών και την Πολιτογράφηση των αλλοδαπών αντίστοιχα, οι οποίες είναι εκπρόθεσµες και άσχετες µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8770.
Παρέµβασή του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας της
Βουλευτού κ. Φ. Αραµπατζή. τόµ. ΙΓ, σ. 8825.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
8832.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση και την επανακατάθεση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου
19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9048.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9089, 9090, 9100.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις", το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΔ, σ. 9322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9343, 9344, 9345.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του Υ-
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πουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9372, 9373.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9563, 9575.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10685, 10698, 10699, 10700, 10733,
10758, 10759, 10760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11207, 11208, 11284, 11287, 11288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11749, 11753, 11754, 11755, 11866.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12016, 12017,
12018.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12016, 12017, 12018, 12056, 12064, 12066,
12067.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Υγείας. τόµ. ΙΗ,
σ. 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 624, 625, 633, 636, 644,
654, 655, 656, 657, 659.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1767, 1768, 1770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1767, 1768, 1770, 1777, 1779, 1785,
1794, 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2810, 2811, 2839-2841, 2842, 2880,
2896, 2898, 2900, 2901, 2902.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3029, 3030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον Οίκο Ναύτου της Χίου. τόµ. ΚΒ, σ. 3709,
3710.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3734.
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1989,
1990.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1990.
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανε-
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ξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Ανάκτορο του Νέστορος" στην Πύλο. τόµ. Δ, σ. 2551.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3489.
Ορισµός του ως Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Ανεξάρτητοι Βουλευτές". τόµ. Ε, σ. 3522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3941,
3942.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4682.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6818, 6819.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8252.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΙΒ, σ. 8253.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10661.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10808.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11332.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11907.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1756.
Αναφορά του στα γεγονότα που διαδραµατίζονται στη
Λωρίδα της Γάζας. τόµ. Κ, σ. 1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1756.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα

και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1769, 1782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1769, 1782-1784.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 1972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1973, 1974.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1974.
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
Αναφορά της στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 363.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
363, 707, 708, τόµ. Β, σ. 819, 824.
Αναφορά της στην υπόθεση των υποβρυχίων και των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Β, σ. 824.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1281,
1282, 1290, 1334, 1336, 1475.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1332,
1435, 1437, τόµ. Γ, σ. 2254, 2283, 2287, τόµ. Δ, σ. 2532,
2776, 3074, 3078, 3079, τόµ. Η, σ. 5483, 5617, 5907,
5908, τόµ. Θ, σ. 6692, 6695, 6700, 6702, τόµ. Ι, σ. 7119,
τόµ. ΙΑ, σ. 7806, 7904, 7905, 7912, 7914, τόµ. ΙΔ, σ.
9648, 9682, 9931, 9932, τόµ. ΙΕ, σ. 9989, 10039, 10043,
10049, 10104, 10105, 10130, 10155, 10159, 10160,
10186, 10188, 10409, 10560, 10578, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11211.
Αναφορά της στην καθυστέρηση σύστασης της Διακοµµατικής Επιτροπής για το κατοχικό δάνειο και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Β, σ. 1386.
Αναφορά της στην ανάγκη ύπαρξης διερµηνέων της νοηµατικής γλώσσας κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Β, σ. 1386.
Αναφορά της στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Β, σ. 1386.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1386.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Β, σ. 1437.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1437.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2248, 2272, 2273,
2274, 2278, 2279, 2281, 2283, 2286, 2287.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2442, 2462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2520, 2521,
2524, 2532, 2533.
Αναφορά της στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του Κράτους. τόµ. Δ, σ. 2520, 2534.
Αναφορά της στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 942 και
ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις", σχετικά µε την τιµολόγηση των φαρµάκων. τόµ. Δ, σ.
3074.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3074.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4629,
4630, 4637, 4639, 4698, 4699, 4709, 4710.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4882.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4891.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων

και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5477, 5485, 5486.
Αναφορά της στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5477,
5486.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5623, 5624.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5908,
τόµ. Θ, σ. 6695, τόµ. ΙΕ, σ. 10659, 10660.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6681, 6682, 6693,
6695, 6696, 6702.
Αναφορά της στους σεισµούς και στους σεισµοπαθείς κατοίκους της Κεφαλλονιάς. τόµ. Θ, σ. 6682, 6693, 6695,
τόµ. Ι, σ. 6906.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6902, 6906,
6907, 7017.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7185, 7187, 7188,
7189.
Αναφορά της στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο. τόµ. ΙΑ, σ.
7712.
Αναφορά της στα γεγονότα στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ.
7712, 7713.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7712, 7713.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7810, 7905, 7907.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7952.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8233, 8234.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8247.
Αναφορά της στο ζήτηµα της διαγραφής των λεγόµενων
"αιώνιων φοιτητών". τόµ. ΙΒ, σ. 8248.
Αναφορά της στην απόφαση της Βουλής για συγκρότηση
διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το θέµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΒ, σ. 8248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
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Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8561.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9251, 9252.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9623, 9653, 9931, 9933, 9939, 9947.
Οµιλία της στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9684,
9685.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9684, 9931, 9933, 9947, τόµ. ΙΕ, σ.
9989, 9990, 10001, 10002, 10048, 10049, 10100,
10189.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10048, 10049, 10055.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10100.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10186, 10188, 10189, 10193, 10439,
10440, 10441.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών µελών της αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων
Συµφωνίας". τόµ. ΙΕ, σ. 10409.
Αναφορά της στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10440, 10441,10558, 10562.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10502, 10558.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10558, 10559, 10562, 10578.
Αναφορά της στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της
Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ, σ. 10559.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10656, 10657,
10658, 10659, 10660.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1313, 1314.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ει-

σαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1768.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1781, 1782, 1784, 1788, 1789, 1792,
1795.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «εισβολή» τουρκικών ραδιοφωνικών σταθµών στη νήσο Πάρο,
αλλά και γενικότερα στην ελληνική επικράτεια. τόµ. ΚΑ, σ.
2926, 2927, 2928.
Αναφορά της στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2937.
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 879, 883-885, 886.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 906,
1084, 1104, 1341, 1475, τόµ. Γ, σ. 1892, 1912, 1991,
2005, 2006, 2052, 2058, 2060, 2158, 2280, τόµ. Δ, σ.
3076,τόµ. Ε, σ. 3577, τόµ. Ζ, σ. 4920, τόµ. Θ, σ. 6670, τόµ.
Ι, σ. 6781, 6785, 6786, 6914, τόµ. ΙΔ, σ. 9571, 9934, τόµ.
ΙΕ, σ. 10041, 10186, τόµ. ΙΖ, σ. 11409, 11891, τόµ. ΙΗ, σ.
754, 755, τόµ. ΙΘ, σ. 1476, 1564, τόµ. Κ, σ. 1729, 1983,
τόµ. ΚΑ, σ. 2398.
Αναφορά του στην παύση της µετάδοσης της ΕΡΤ µέσω
του διαδικτύου. τόµ. Β, σ. 1096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1341,
1350, 1351, 1474, 1475.
Αναφορά του στην πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς
για την κατάργηση του µπόνους των πενήντα εδρών στο
πρώτο κόµµα. τόµ. Γ, σ. 1579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1579, 1580,
1581, 1582, 1943.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1892, 1893, 1894,
1895, 1944.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοι-
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νοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 19561958.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2060.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2069, 2070.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2813.
Αναφορά του στον θάνατο της 13χρονης από µαγκάλι,
στη Θεσσαλονίκη. τόµ. Ε, σ. 3403.
Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3403, 3406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3523, 3577, 3723, 3724.
Αναφορά του στις διαδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν
στη µνήµη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. τόµ. Ε, σ.
3723.
Αναφορά του στον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε,
σ. 3723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του ανθρώπινου δυναµικού των εννέα κέντρων προστασίας
παιδιού και των Παραρτηµάτων τους (Παιδοπόλεις). τόµ. Ζ,
σ. 4723, 4724.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. τόµ.
Θ, σ. 6263, 6264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6400, 6402,
6403, 6405, τόµ. Ι, σ. 6781, 6782, 6785, 6786, 6793,
6794.
Αναφορά του στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς
και της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι, σ. 6781, 6782.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία καταστηµάτων µίας στάσης για τη εξυπηρέτηση αιτηµάτων υπηκόων τρίτων χωρών. τόµ. Ι, σ. 7287, 7288, 7289.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7705.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανακοίνωση διαβίβασης δικογραφιών στη Βουλή. τόµ. ΙΑ, σ.
7717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας

93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7899, 7900, 7901, 7902.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9090, 9093, 9094.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9343, 9344, 9427.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10002, 10041.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10182, 10186, 10434.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10434.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11878.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγγραφή τριών Βουλευτών στον κατάλογο των οµιλητών, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις", µετά την προθεσµία που έχει ορισθεί, δηλαδή µετά τους δυο πρώτους ειδικούς αγορητές. τόµ. ΙΖ, σ. 11999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 753, 754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1168, 1172.
Αναφορά του στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1169.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1466,
1476, 1477, 1480, 1546, 1563.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1673, 1690, 1691, 1692, 1727, 1738, 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1680, 1689, 1690, 1727, 1729, 1738,
1741.
Αναφορά του στην απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της Μανωλάδας. τόµ. Κ, σ. 1690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1947, 1975, 1983, 1984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2589.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3685.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοι-

νοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2155,
2156.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί µείωσης των κύριων συντάξεων και ενοποίησης
των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. ΚΒ, σ. 3004, 3005, 3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3718, 3719, 3720.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4021,
4024, 4624-4627, 4629, 4641, 4689, 4696, 4698.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4695,
τόµ. Ι, σ. 7160, τόµ. ΙΖ, σ. 12056, 12063, τόµ. Κ, σ. 1957.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6395, 6397,
τόµ. Ι, σ. 6758.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6676-6678, 6697,
6698, 6699, 6700, 6701.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6923.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6933.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7160.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9404, 9405, 9406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10416, 10420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12056, 12061, 12063, 12065, 12066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέ-
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τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1958, 1959, 2004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3719, 3725.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3937-3939, 3950, 3951, 3952, 3953.

µείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2844.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3840.

Γ

ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2442, 2462.
Αναφορά του στις καταστροφικές πληµµύρες στην Ρόδο
και την Ψέριµο. τόµ. Ε, σ. 3618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5147.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5931.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6811, 6876.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6876.
Αναφορά του στην επέτειο της ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στο ελληνικό κράτος. τόµ. ΙΒ, σ. 8162, 8163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8162, 8164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8495, 8512, 8513.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10094, 10096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:

ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3627.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4053.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4060.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6893.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8066.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8463, 8481.
Αναφορά της στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8797.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8797, 8798, 8801, 9083
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2459.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2591.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκο-
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"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10777, 10778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1021, 1022.
ΓΕΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1126, 1128, 1137, 1145.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ.
1145,1505, τόµ. Γ, σ. 2019, 2025, τόµ. Δ, σ. 3125, τόµ. Ζ,
σ. 5029, 5117, τόµ. ΚΒ, σ. 3024, 3040, 3730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1505.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2124,
2125.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2338.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3096, 3097, 3098, 3137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3096-3098, 3137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3451-3453.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5027-5029, 5030, 5052, 5060, 5137, 5138,
5139, 5177, 5182, 5230.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στοΆµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου
2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιου-

νίου 2013". τόµ. Η, σ. 5828.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6392, τόµ. Ι,
σ. 6782.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση χρηµάτων των δικαιούχων αγροτών από την Ενιαία Ενίσχυση του 2013. τόµ. Ι, σ. 7221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7227.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις καταπτώσεις των
εγγυήσεων κατά του ελληνικού Δηµοσίου. τόµ. ΙΑ, σ. 7768,
7769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
κατάργηση των φορολογικών προστίµων που προβλέπονται
στον ν. 4174/2013 και τον ν. 4224/2013. τόµ. ΙΒ, σ. 8528,
8529, 8530.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9247.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10685, 10689, 10747, 10757, 10759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11773, 11776, 11777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2838, 2887.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθρά-
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κων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3730.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α, σ. 286, 287.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2261, 2264, 2268,
2282.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6790, 6792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1366, 1370, 1386, 1389-1391, 1403, 1405, 1406, 1408,
1409, 1411, 1417.
Αναφορά της στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1389.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1451.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2555, 2557, 2562.
ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2067.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2508.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3550.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8626.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το Κέντρο
Μελέτης καιΈρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό
Μουσείο. τόµ. ΙΓ, σ. 9181, 9182.
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8624.
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του επί της αίτησης άρσης της ασυλίας του. τόµ.
ΙΖ, σ. 11426, 11427.
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1896, 1917.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1917.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2806.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2806.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3618.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6240.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6842.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9136.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσι-
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σµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2382.
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 834.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1488.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης,
που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2191.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2786.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2787.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4041.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4049.
Αναφορά του στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής (Σκοπιανό ΑΟΖ). τόµ. Ζ, σ. 4767.
Αναφορά του στην ανάληψη της Προεδρίας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης από την Ελλάδα και τον προϋπολογισµό
αυτής. τόµ. Ζ, σ. 4767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της
Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". τόµ. Ζ, σ.
4767.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5920.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6919.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6929.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
της διερεύνησης της οικονοµικής διαχείρισης της ΜΚΟ

"ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ". τόµ. ΙΑ, σ. 7833, 7834.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσκεψη του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας κ. Γιοχακίν Γκάουκ στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ, σ.
8102, 8103.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για την απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της κλειστής λεκάνης της Μεσογείου ενόψει µάλιστα της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΓ, σ.
9178, 9179.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 9442.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Μόνιµη
ΕλληνικήΈκθεση στο ΜουσείοΆουσβιτς στην Πολωνία.
τόµ. ΙΕ, σ. 10032, 10033.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10038,
10043, 10057.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10043, 10055.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10043-10045, 10055,
10056, 10057, 10058.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10512.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11899.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων από το καθεστώς των
Νεότουρκων. τόµ. ΙΖ, σ. 12036, 12037.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη "γερµανική αυθαίρετη ανάµειξη στην εξωτερική - εθνική µας πολιτική". τόµ. ΚΑ, σ. 2418, 2419.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1526-1528,
1905, 1906, 1940.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1905, 1940.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3552.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4920.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5238-5240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6227.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11857.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1678.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες δια-

τάξεις". τόµ. Κ, σ. 1998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2460.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3028, 3042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3640.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 3721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3721.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3833.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκθέσεις
αξιολόγησης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α, σ. 269,
270, 271.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διακοµιδή ασθενών από τις Βόρειες Σποράδες. τόµ. Α, σ. 332, 333.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς λόγω
της ελλιπούς στελέχωσης του σε ιατρικό δυναµικό. τόµ. Α,
σ. 334, 335.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµε-
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τώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου "Μεταξά", λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Α, σ. 663, 664.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση του
"Θριασίου" Νοσοκοµείου και των πρωτοβάθµιων δοµών υγείας στην Δυτική Αττική. τόµ. Β, σ. 1122, 1123.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στο Κέντρο Υγείας Σαµοθράκης. τόµ.
Β, σ. 1296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1298,
1320, 1321, 1328, 1330, 1331, 1332, 1333, 1363, 1364,
1365, 1366.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1364,
1365, 1454, 1455, τόµ. Γ, σ. 2325, 2326, τόµ. Δ, σ. 2477,
τόµ. Ζ, σ. 5199, τόµ. Θ, σ. 6484, τόµ. Ι, σ. 6842, 7006,
7007, τόµ. ΙΘ, σ. 1022, 1025, 1335, 1337, 1477, 1480,
τόµ. ΚΑ, σ. 2588, 2589, 2604, 2618, 2624, 2625, 2895,
τόµ. ΚΒ, σ. 3660, 3661, 3741, 3745, 3861, 3862.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη των υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών του Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας. τόµ. Β, σ. 1421, 1422, 1423.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1430, 1431, 1432, 1433, 1435, 1436,
1437, 1444, 1445, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1454,
1455.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1436,
1444, 1445, τόµ. Γ, σ. 2182,2295, 2324, 2325, τόµ. Δ, σ.
2430, 2439, 2476, 3074, τόµ. Ε, σ. 3641, τόµ. Ζ, σ. 5199,
5200, τόµ. Η, σ. 5631, 5654, τόµ. Θ, σ. 6482, 6483, τόµ. Ι,
σ. 6835, 6856, 6857, 7005, 7008, τόµ. ΙΑ, σ. 7724, 7821,
τόµ. ΙΓ, σ. 9075, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10736, 11389, 11391,τόµ. ΙΖ,
σ. 11678, τόµ. ΙΘ, σ. 1017, 1109, 1334, 1335, 1476,
1477, τόµ. ΚΑ, σ. 2555, 2563, 2564, 2565, 2566, 2587,
2604, 2618, τόµ. ΚΒ, σ. 3045, 3046, 3658, 3660,3744,
3746, 3800, 3804, 3809, 3852, 3863.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1484.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1552.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2141,
2142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση
αδειών σκοπιµότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. τόµ. Γ, σ. 2206, 2207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από το επιχειρούµενο κλείσιµο
του νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα". τόµ.
Γ, σ. 2211, 2212.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του
Νοσοκοµείου Ιεράπετρας. τόµ. Γ, σ. 2227, 2228, 2229.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
ιατρικού προσωπικού στα γενικά νοσοκοµεία και τα κέντρα

υγείας του Νοµού Κιλκίς. τόµ. Γ, σ. 2290, 2291.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Νοσοκοµείο Βέροιας Ηµαθίας. τόµ. Γ, σ. 2292,
2293.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
διαθεσιµότητας στο οποίο τέθηκαν δεκαπέντε υγειονοµικοί
υπάλληλοι. τόµ. Γ, σ. 2294, 2295, 2296.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αντικατάστασης και τοποθέτησης νέων διοικήσεων στα
Νοσοκοµεία. τόµ. Γ, σ. 2322, 2324, 2325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του ΝοσοκοµείουΆρτας. τόµ. Γ, σ. 2327,
2328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2422, 2425, 2430, 2431, 2432, 2434,
2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2445, 2447, 2449, 2457,
2458, 2459, 2471, 2473, 2474, 2476, 2477, 2478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του Κέντρου Υγείας Τροπαίων. τόµ. Δ, σ.
2481, 2482.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ογκολογικών ασθενών ως
προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα δηµόσια νοσοκοµεία.
τόµ. Δ, σ. 2483, 2484.
Αναφορά του στο θέµα της µείωσης των τιµών των φαρµάκων, µε αφορµή πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας "Αυγή".
τόµ. Δ, σ. 2483.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετάταξη
δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη
στην Αθήνα. τόµ. Δ, σ. 2566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ελέγχους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και
το Ιατρείο των "Γιατρών του Κόσµου". τόµ. Δ, σ. 2582,
2583.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Δ, σ. 2778.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3075.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 942 και
ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις", σχετικά µε την τιµολόγηση των φαρµάκων. τόµ. Δ, σ.
3075, 3076, 3079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα,
σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στη δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό
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Υγείας). τόµ. Δ, σ. 3170, 3171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στη Λακωνία. τόµ. Ε, σ. 3186,
3187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3641, 3642, 3645, 3646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5197, 5198, 5199, 5200, 5222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5366.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση για τη Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης και τις οφειλές του ΟΚΑΝΑ. τόµ. Η, σ. 5633, 5634.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη παιδιάτρων στην Μαγνησία. τόµ. Η, σ. 5653, 5654.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας των πολιτών από το κράτος.
τόµ. Η, σ. 5737, 5738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία παθολογικής κλινικής και διαβητολογικού ιατρείου στο
Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Η, σ. 5739, 5740.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5916.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα µείωση στη συνταγογράφηση φαρµάκων από τους γιατρούς που
είναι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ. τόµ. Θ, σ. 6482, 6483,
6484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ελεύθερη πώληση των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. τόµ.
Θ, σ. 6703, 6704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6831, 6832,
6833, 6834, 6835, 6836, 6837, 6842, 6856, 6857, 6903,
6906, 6990, 6994, 6997, 6998, 6999, 700, 7001, 7003,
7004, 7005, 7006, 7007, 7009, 7010, 7017, 7018, 7022.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το Περιφερειακό Νοσοκοµείο «Νοσηµάτων Θώρακα» της Πάτρας. τόµ. ΙΑ, σ.
7324, 7325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλιού Νοσοκοµείου Καβάλας. τόµ.
ΙΑ, σ. 7722, 7723.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών δαπανών στους φορείς
πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων. τόµ. ΙΑ, σ.
7724, 7725.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο "Παπαγεωργίου" ως
µοναδικό εφηµερεύον. τόµ. ΙΑ, σ. 7726, 7727, 7728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµική
και διοικητική αυτοτέλεια του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου.
τόµ. ΙΑ, σ. 7818, 7819.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο δελτίο
τιµών φαρµάκων και την τιµολογιακή πολιτική του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΙΑ, σ. 7819, 7821, 7822.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής του επιδόµατος τοκετού σε όλες τις γυναίκες,
εργαζόµενες στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, αυτοαπασχολούµενες, αγρότισσες, άνεργες ή ανασφάλιστες. τόµ.
ΙΑ, σ. 7822, 7823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που βιώνουν οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας. τόµ. ΙΑ, σ. 7936, 7937.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συσσώρευση δεδουλευµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς τους παρόχους φύλαξης,
καθαριότητας και σίτισης. τόµ. ΙΒ, σ. 8104, 8105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση όλων των πληρωµών στην κρατική ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και νοσηλεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8228, 8229.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8592.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Δράµας. τόµ. ΙΓ, σ. 9071, 9072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µη υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΥΣΥΦΑ). τόµ.
ΙΓ, σ. 9073, 9075.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9401, 9402, 9403, 9434, 9435, 9437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10734, 10736, 10737, 10790, 10791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11390, 11391, τόµ. ΙΖ, σ. 11678, 11679.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. ΙΖ, σ. 12092, 12093.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υγείας. τόµ.
ΙΗ, σ. 37.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας για την Γ’
Σύνθεση του θερινού Τµήµατος 2014. τόµ. ΙΗ, σ. 190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1018, 1019, 1022, 1025.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευ-
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τών για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1334, 1335, 1336, 1338,
1339, 1347, 1348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1465,
1466, 1480.
Αναφορά του στην απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της Μανωλάδας. τόµ. Κ, σ. 1691.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1691, 1692, 1737, 1738, 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1691, 1692, 1737, 1738, 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2400, 2401, 2402, 2588,
2612, 2613, 2617, 2618, 2619, 2624, 2625.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2541.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2541, 2542, 2543, 2551, 2563, 2564, 2565.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις", σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΚΑ, σ. 2806, 2807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2806, 2807, 2823, 2848, 2849, 2850,
2889, 2893, 2894.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, πριν ολοκληρωθεί
ο κύκλος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για διακοπή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος α-

µοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ" και να συνεχιστεί την εποµένη, ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. ΚΑ, σ. 2850,
2851.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορούν
την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο παρελθόν για
κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ, σ. 3010, 3011, 3044.
Αναφορά του στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3651, 3652, 3658, 3659, 3660, 3739, 3740, 3744.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3651, 3652, 3658, 3659,
3660, 3661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3685, 3686, 3687,3739,
3740, 3744, 3745, 3753, 3754.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3798, 3799,
3804, 3805, 3808, 3809, 3847, 3852, 3853, 3861, 3862.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνι-
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κά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3010, 3044, 3045, 3046.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παύση
λειτουργίας και αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "Λίµνες" του Δήµου
Πύργου του Νοµού Ηλείας. τόµ. Γ, σ. 2320, 2321.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2513.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3667.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3968.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4682.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5011.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6379-6381.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6986.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7651.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόθεση
της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής για αλλαγή του χώρου
αφής της Ολυµπιακής Φλόγας των δεύτερων Θερινών Ολυµπιακών Αγώνων Νέων. τόµ. ΙΑ, σ. 7700, 7701.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8565, 8566.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9082.
Αναφορά της στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΓ, σ. 9172.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την απορρόφηση όλων των εκπαιδευτικών
που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας σε άλλες θέ-

σεις, ώστε να µην απολυθούν. τόµ. ΙΓ, σ. 9172.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10035,
10036, τόµ. ΚΒ, σ. 3023, 3024.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε ανάγκη άµεσης καταβολής των δεδουλευµένων στις καθαρίστριες µε συµβάσεις µίσθωσης έργου
στα σχολεία όλης της χώρας. τόµ. ΙΕ, σ. 10035, 10036.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11396.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2464, 2465.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2590.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3040.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1469,
τόµ. Ε, σ. 3569, τόµ. Ζ, σ. 4945, 4946, 4948, τόµ. ΙΣΤ, σ.
10792, τόµ. ΚΒ, σ. 3843.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
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κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1990.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3568, 3572, 3573.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του. τόµ.
ΙΓ, σ. 8825.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. τόµ. ΙΗ, σ. 39.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στη δηµιουργία µόνιµου µηχανισµού επίλυσης του µη
εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους από το Κυβερνητικό
Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). τόµ.
ΚΑ, σ. 2867, 2868.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3840.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
371, τόµ. Β, σ. 801.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 880.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ισότιµη φορολογική αντιµετώπιση όλων των
πολιτών. τόµ. Β, σ. 923, 924.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2111.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2251-2252, 2284.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µεταναστευτικό στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Γ, σ. 2334, 2335.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3682.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της επιχείρησης "Αταλάντα" κατά της πειρατείας στη Μεσόγειο για την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων.
τόµ. Ζ, σ. 4715, 4716.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια

παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4907.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5610, 5627.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6427.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού. τόµ. Ι, σ. 7055, 7056.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7344.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7895, 7896.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7896.
Αναφορά της στην 8η Μαρτίου, "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8266.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8273, 8274.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της ψήφισης του αντιρατσιστικού νόµου. τόµ. ΙΓ, σ.
9075, 9076.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10049.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10050.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αρνητικές
περιβαλλοντικές συνέπειες της επέκτασης της εταιρείας
"Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." στην περιοχή της Σαλαµίνας. τόµ. ΙΕ, σ. 10059, 10060.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10660.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12008.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συνθήκες
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λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστηµάτων. τόµ. ΙΗ, σ.
707, 708.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 719, τόµ. ΙΘ, σ. 797, 847.
Οµιλία της επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 719.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 777.
Αναφορά της στην αποδοχή του Υπουργού εκπρόθεσµων
τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 847.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 847.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1014.
Αναφορά της στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1177.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1177, 1223
Οµιλία της στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1194.
Αναφορά της στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1365.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1365, 1366, 1407.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2532, 2559.
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
να θωρακιστεί η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. τόµ. Α, σ.
261, 262.
Αναφορά της στα πρόσφατα γεγονότα των συλλήψεων
του Γενικού Γραµµατέα και Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
τόµ. Α, σ. 261.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 262,
τόµ. Ε, σ. 3511, 3512, τόµ. Ζ, σ. 5163, 5164, τόµ. ΙΕ, σ.
10091, 10421, τόµ. ΙΖ, σ. 12076, τόµ. Κ, σ. 1671, 1897.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
718.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1358.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το καθεστώς
διαθεσιµότητας στο οποίο τέθηκαν δεκαπέντε υγειονοµικοί
υπάλληλοι. τόµ. Γ, σ. 2294, 2295.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3511, 3512.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "τους εκβιασµούς και τις απειλές εναντίον δικαστικών από υπάλληλο
της τρόικας". τόµ. ΣΤ, σ. 4655, 4656.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διορισµό
των επιτυχόντων του ειδικού γραπτού διαγωνισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης του έτους 2009. τόµ. Ζ, σ. 4713,
4714, 4715.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4890.
Οµιλία της επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας επί του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ.
5068.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5165.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5683.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5932.
Αναφορά της στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8786.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8786, 8787.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη και τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνο Καµµένο, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΓ, σ. 9237.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10090, 10422.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10090, 10091.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10422.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11854.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή της
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. ΙΖ, σ. 11871.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1273.
Αναφορά της στα γεγονότα που διαδραµατίζονται στη
Λωρίδα της Γάζας. τόµ. Κ, σ. 1669.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1669-1671, 1677, 1725, 1726.
Οµιλία της επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1677.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1903.
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1963.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1963,
1964.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Νοσοκοµείο Βέροιας Ηµαθίας. τόµ. Γ, σ. 2291,
2292, 2293.
Εκλογή του ως Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Γ, σ. 2330.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3512,
3821, τόµ. ΣΤ, σ. 3956, τόµ. Η, σ. 5656, τόµ. Θ, σ. 6315,
6321, τόµ. ΙΑ, σ. 7790, 7801, 7805, 7806, 7807,
7835,τόµ. ΙΣΤ, σ. 11240, 11241, 10741, τόµ. Κ, σ. 2314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3573, 3574.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:1) Α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και Β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Με-

ταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και 2) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα
της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών". τόµ. Ε, σ. 3823.
Αναφορά του στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα
καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3893.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3893,
3894, 3895, τόµ. ΣΤ, σ. 3955, 3956, 3989, 3998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών". τόµ. Ζ, σ. 4844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5055, 5056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5243, 5244, 5245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5656, 5662, 5663-5665,τόµ. Θ, σ. 6185,
6186, 6280, 6329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6808, 6843,
6844.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6942,
6950.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6942, 6950.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7231.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση της υπ’ αριθµόν 9/12.9.2011 εγκυκλίου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων που αφορά το θεσµικό πλαί-
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σιο ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολούµενων εργατών
γης. τόµ. ΙΑ, σ. 7367, 7368, 7369.
Αναφορά του στα γεγονότα που συµβαίνουν στο Κίεβο
της Ουκρανίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7790.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7801, 7806, 7809, 7898.
Αναφορά του στην άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ.
Παπανδρέου. τόµ. ΙΑ, σ. 7814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου
σε αυτήν Πρωτοκόλλου". τόµ. ΙΑ, σ. 7836.
Αναφορά του στον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, λόγω
της συµπλήρωσης των εβδοµήντα οκτώ χρόνων από το θάνατό του. τόµ. ΙΓ, σ. 9051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9051.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
9052.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη και τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνο Καµµένο, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΓ, σ. 9237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10741, 10742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11240, 11241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11790, 11791.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την προσχώρησή του
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. ΙΖ, σ. 11872.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1259-1261, 1269-1271, 1275,

τόµ. ΙΘ, σ. 1312, 1313, 1314.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2325.
ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα εκκαθάριση τουΈκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων για περιοχές του Δήµου Κέρκυρας. τόµ. Α, σ. 659, 660.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση των όρων διαγωνισµού για την ακτοπλοϊκή γραµµή
Κέρκυρας-Διαποντίων Νήσων. τόµ. Β, σ. 924, 925.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2492, 2493.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3969.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 4997.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6426.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6724-6726.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6943.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6951.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών και των µηχανισµών για την αδειοδότηση των υδατοδροµίων. τόµ. ΙΑ, σ. 7941, 7942.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8608.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 9446.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9594.
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Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10517.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10810.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11330.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11914.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Πολιτισµού και
Αθλητισµού. τόµ. ΙΗ, σ. 39.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1786.
Αναφορά της στα αρχαιολογικά ευρήµατα στην Αµφίπολη. τόµ. ΚΑ, σ. 2631.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του "Κέντρου Μελέτης καιΈρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου-Θεατρικό Μουσείο". τόµ. ΚΑ, σ. 2631, 2632,
2633.
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίωξη µαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Λαµίας. τόµ. Α, σ. 652, 653.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ. Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας
της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-10-2013) στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β, σ. 874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 874, 908, 1094-1096.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "teachers4europe" στα σχολεία της χώρας µας. τόµ. Η,
σ. 5741, 5742, 5743.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των παθολογικών κλινικών του "ΘΡΙΑΣΙΟΥ" Νο-

σοκοµείου. τόµ. ΙΑ, σ. 7963, 7964, 7965.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων για την Α’ Λυκείου. τόµ. ΙΕ, σ.
10033, 10034, 10035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 745 - 747.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 747,
τόµ. ΙΘ, σ. 800, 825.
Αναφορά του στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ, σ. 824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 824, 825.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΚΕΘΕΑ. τόµ. ΙΘ, σ. 969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2377-2379, 2581, 2605.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των ωρών της φυσικής αγωγής στα σχολεία σύµφωνα µε τις
ανάγκες κάθε ηλικίας. τόµ. ΚΒ, σ. 3763, 3764, 3765.
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3112, 3116, 3127,
3134, 3141, 3142, 3143.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3547, 3548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5015, 5016.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6217, 6225.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
797, 798.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
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Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3459-3461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 38913893, 3895, τόµ. ΣΤ, σ. 3954.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3893,
τόµ. Ι, σ. 6803, τόµ. ΚΒ, σ. 3042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5152.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5278.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6355, 6356,
6443-6445, τόµ. Ι, σ. 6801, 6803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10474, 10476, 10592.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10474, 10592.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της
Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ, σ. 10592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11721-11723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1455,
1456, 1519, 1564, 1565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1660-1662, 1718.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1883, 1884.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL Α-

ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3042.
ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 877, 878.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1427,
τόµ. Δ, σ. 2779, τόµ. Η, σ. 5739, 5773, 5913, τόµ. Θ, σ.
6179, 6181, 6269, 6305, τόµ. ΙΔ, σ. 9322, 9324,τόµ. ΙΕ, σ.
10666.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1430, 1445.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1500.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1568.
Επιστολή του, την οποία ανέγνωσε ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνης, µε
την οποία καταγγέλλει τη διαστρέβλωση των απόψεών του
µε στόχο να πληγεί ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. τόµ. Γ, σ. 2101.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης,
που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2196.
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Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας της υγείας των πολιτών από το κράτος.
τόµ. Η, σ. 5737, 5738.
Αναφορά του στο θάνατο του Μιχάλη Βαρδάνη, του αγωνιστή που βασανίστηκε στη διάρκεια της χούντας. τόµ. Η, σ.
5737.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6181, 6182, 6305.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6389.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6679, 6680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7361, 7647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8815, 8816.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.

9649, 9650.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9684.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10485.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10666.
Αναφορά του στη συµπλήρωση εβδοµήντα τριών χρόνων
από την εισβολή των γερµανικών στρατευµάτων στην Αθήνα και την κατάληψή της. τόµ. ΙΣΤ, σ. 10690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10690, 10777.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από
το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής του ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11216.
ΓΡΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετονοµασία της πλατείας Καραϊσκάκη σε πάρκο Δυρραχίου. τόµ.
Α, σ. 668, 669.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2084.
Αναφορά του στα Εισόδια της Θεοτόκου, ηµέρα εορτασµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ, σ. 2496.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2496-2498.
Αναφορά του στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3574.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
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τόµ. Ζ, σ. 5020.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6627.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6852, 6994.
Αναφορά του στους σεισµούς της Κεφαλλονιάς. τόµ. Ι, σ.
6995.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8165, 8166.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9104.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 11998, 12047.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 775-777.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
991.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2020.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2384.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2931.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ" και γ) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την παρεµπόδιση και

πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης
και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". τόµ.
ΚΑ, σ. 2939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3716.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3943.
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1504.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 20332035.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3492, 3493.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3493,
τόµ. ΙΑ, σ. 7902, 7903, 7904, 7910, 7911, 7915, τόµ. ΙΓ,
σ. 8770, 9061, 9062, τόµ. ΙΕ, σ. 10411, 10412, 10429,
τόµ. ΙΖ, σ. 11446.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4893, 4894.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των κρουσµάτων βίας κατά των γυναικών. τόµ. Η, σ. 5605,
5606.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. τόµ.
Θ, σ. 6263, 6264.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
υποδοµών σε τουριστικές περιοχές της Ρόδου. τόµ. Θ, σ.
6264, 6265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία καταστηµάτων µίας στάσης για τη εξυπηρέτηση αιτηµάτων υπηκόων τρίτων χωρών. τόµ. Ι, σ. 7287, 7288, 7289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7902, 7903, 7904, 7905,
7909, 7914, 7915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προ-
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σώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8563, 8565.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ξενώνες κακοποιηµένων γυναικών. τόµ. ΙΒ, σ. 8675, 8676.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή των τροπολογιών 1277/47 17.03.2014 και τις
1275/45 14.03.2014 που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε το
"πόθεν έσχες" των διατελεσάντων Υπουργών και την Πολιτογράφηση των αλλοδαπών αντίστοιχα, οι οποίες είναι εκπρόθεσµες και άσχετες µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8770, 8771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8770, 8771, 8774, 8775, 8784,
8785, 8791, 8794-8796, 8798, 8805, 8806, 8816, 88188820, 8822, 8823, 9048, 9062, 9078, 9080, 9113, 9183.
Αναφορά του στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8795.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση και την επανακατάθεση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου
19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 8806, 9048.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9998, 10011, 10453.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10011.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10186, 10411, 10421, 10423, 10429,
10430, 10431, 10432, 10437, 10438, 10446, 10449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11447.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ. 12130.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας. τόµ. ΙΗ, σ. 37, 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που

προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 648, 649, 650.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τµήµατος στο "Τζάνειο"
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 2869, 2870.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και την αναστολή λειτουργίας του διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση της
προσφοράς του. τόµ. ΚΒ, σ. 2998, 2999.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την φαρµακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών - κατόχων βιβλιαρίου πρόνοιας. τόµ. ΚΒ, σ. 3634, 3635.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου. τόµ. ΚΒ, σ. 3636, 3637.
Δ
ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 392.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2146,
τόµ. ΙΑ, σ. 7824, τόµ. ΙΗ, σ. 653, 654,τόµ. ΚΑ, σ. 2537.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2146,
2173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φύλαξη
παραµεθόριων περιοχών του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Γ, σ.
2299, 2300.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την τοποθέτηση µνηµείου εντός του αύλειου χώρου της Λέσχης Αξιωµατικών
Φρουράς Κιλκίς. τόµ. ΙΑ, σ. 7326, 7327.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων προµήθειας εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ, σ. 7824, 7826.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού ΕθνικήςΆµυνας. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 653, 654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 851, 852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2527, 2553, 2554.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξάπλω-
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ση τού ιού τού καταρροϊκού πυρετού σε όλη τη χώρα. τόµ.
ΚΒ, σ. 3707, 3708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3731.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3846.
ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ορκωµοσία του εις αντικατάσταση του κ. Επαµεινώνδα
Μαριά, ο οποίος παραιτήθηκε για να συµµετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1262-1264, 1308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1662-1664, 1719 - 1721.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1813, 1943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1813, 1814, 1943.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1943.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2319.
ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορκωµοσία του εις αντικατάσταση του κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε για να συµµετάσχει στις
εκλογές για την ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1738, 1739.
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1986,
1987.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µεταναστευτικό στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Γ, σ. 2334, 2335.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3721, 3722, 3724.
Αναφορά του στον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε,
σ. 3724.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3724,
τόµ. ΙΒ, σ. 8141, 8174, 8191, 8204, τόµ. ΚΒ, σ. 3738.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6922.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7160.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρέµβαση της Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα σχολεία της χώρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7377, 7378.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε χρηµατοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ,
σ. 7377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8064-8066, 8068, 8124, 8130,
8141, 8143, 8145, 8154, 8159, 8160, 8163, 8169, 8174,
8175, 8177, 8178, 8199, 8204, 8207.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 6 του ν. 3938/2011 µε τον
οποίο προβλέπεται η απορρόφηση του 50% από τον πίνακα
επιλαχόντων πυροσβεστών. τόµ. ΙΒ, σ. 8106.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα "περί λειτουργίας κυκλώµατος µεταφοράς παράνοµων
µεταναστών στην Ελλάδα µε τη συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας". τόµ. ΙΒ, σ. 8107, 8108.
Δήλωσή του ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση
λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΒ, σ. 8325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος ενόψει της αντιπυρικής
περιόδου. τόµ. ΙΖ, σ. 12038, 12039.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ. 12128.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και διορισµός του στη θέση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. τόµ. ΙΗ,
σ. 37, 38.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3734, 3737, 3738, 3754,
3756.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 10.
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 382.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3504.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5921.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6920.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6930.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9118.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11326.
Επιστολή του για την συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα.
τόµ. ΙΖ, σ. 11444.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΗ, σ. 39.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε εφαρµογή
του συστήµατος της "Τράπεζας Θεµάτων" στις προαγωγικές
εξετάσεις της Α’ Λυκείου. τόµ. ΙΗ, σ. 702. 704.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 704,
τόµ. ΙΘ, σ. 1219, τόµ. ΚΑ, σ. 2425, 2465, 2481.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ. 1207, 1215, 1219, 1229.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2421, 2425, 2444, 2446, 2462, 2468, 2476, 2478, 2479,
2481.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθέτηση για τηνπαράταση δύο ετών για το διορισµό των «τριανταµηνιτών εκπαιδευτικών». τόµ. ΚΑ, σ. 2923, 2924.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. ΚΒ, σ. 3007.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία επιλογής οµάδας προσανατολισµού των µαθητών Β’
Λυκείου για τις σχολές Μουσικολογίας και Γυµναστικής Ακαδηµίας (ΤΕΦΑΑ) λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της
διευκρινιστικής εγκυκλίου. τόµ. ΚΒ, σ. 3008, 3009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των ωρών της φυσικής αγωγής στα σχολεία σύµφωνα µε τις
ανάγκες κάθε ηλικίας. τόµ. ΚΒ, σ. 3763, 3764, 3765.
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
693-695.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2461,
τόµ. Ι, σ. 6829, τόµ. ΚΑ, σ. 2830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2461.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3608.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5056, 5057, 5059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6764, 6765.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6827, 6828,
6829.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ι, σ.
6828.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8623.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9694.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10650, 10658,
10663, 10664, 10668.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11771, 11772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2829, 2830.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3471.
Αναφορά του στη διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4026.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5908,
τόµ. ΚΑ, σ. 2886, 2905, τόµ. ΚΒ, σ. 3854.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6938.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα νέα βιβλία
Γλώσσας του Δηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου. τόµ.
ΙΓ, σ. 9288, 9289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2886.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ" και γ) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την παρεµπόδιση και
πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης
και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". τόµ.
ΚΑ, σ. 2939, 2956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρη-

σκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3847, 3848,
3852, 3854, 3855.
ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1480.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1548.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης,
που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2190.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7713.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2528, 2558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3784, 3814.
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 876.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1540.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3607.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελε-
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στικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4956.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8136.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11774.
ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1325.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
προσέλευση των Υπουργών κατά την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2300.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3554.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5198,
5199, 5200, τόµ. ΚΑ, σ. 2873.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5205.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6761.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6875.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαµόρφωση ενός απλού, καθολικού και λειτουργικού µηχανισµού
για τον άµεσο συµψηφισµό απαιτήσεων µεταξύ φορολογουµένων και δηµοσίου. τόµ. Ι, σ. 7076, 7077.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9344, 9345.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θα-

λάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10652, 10655.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11775.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2601.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2873, 2894.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3724.
Αναφορά της στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3725.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Καστοριάς λόγω
της ελλιπούς στελέχωσης του σε ιατρικό δυναµικό. τόµ. Α,
σ. 334, 335.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 334,
335, τόµ. Γ, σ. 1994, τόµ. ΣΤ, σ. 3950, τόµ. Ζ, σ. 5093,
τόµ. ΙΓ, σ. 8774, τόµ. ΙΗ, σ. 305, 755, τόµ. ΙΘ, σ. 805, 810,
812, 813, 818, 819, 827, 829, 830, 835, 836.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1977,
2004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3571.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3976,
3978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4617,
4619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υ-
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γείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6847.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου
σε αυτήν Πρωτοκόλλου". τόµ. ΙΑ, σ. 7835.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική "ασφυξία" χιλίων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. ΙΒ, σ. 8322.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράςεπί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 305.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 310,
τόµ. ΙΘ, σ. 851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 755, τόµ. ΙΘ, σ. 805, 830, 835, 836, 851, 853.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 810, 812,
813, 819, 827, 835.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1009.
ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
352.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1994.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1994.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3532.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύ-

σεις οδηγών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Η, σ. 5746, 5747.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6386.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7136.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8622.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9138.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10527.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1548.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1672, 1687, 1688, 1722, 1728.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 1722,
1727.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1996.
ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ)
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1498.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1570.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3517, 3518.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελε-
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στικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4958.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4972.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6421.
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την πορεία ελέγχου των φορολογούµενων που
µετέφεραν µεγάλα ποσά στο εξωτερικό και την υποστελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούµενων Μεγάλου
Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). τόµ. Α, σ. 276.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 276, 282, 284, 285,292, 295, 296, 650, 651,
652, 656, 657, τόµ. Β, σ. 1099, 1107, 1112, 1113, 1114,
1115, 1337, 1339, 1341, 1343, 1349, 1383, 1384, 1385,
1386, 1393, 1394, 1399,1505, 1511, τόµ. Γ, σ. 1832,
1924, 1929, 1932, 1935, 1994, 2001, 2002, 2005, 2006,
2007, 2013, 2042, 2044, 2050, 2051, 2052, 2320, 2324,
2325, 2326, 2327, τόµ. Δ, σ. 2512, 2513, 2517, 2518,
2520, 2552, 2553, 3103, 3111, 3112, 3113, 3175, 3176.
τόµ. Ε, σ. 3577, 3580, 3604, 3635, 3637, 3640, 3641,
3644, 3645, 3646, 3676, 3678, 3683,τόµ. Ζ, σ. 4883,
4887, 4889, 4890, 4893, 5004, 5080, 5081, 5083, 5084,
5088,5276, τόµ. Η, σ. 5480, 5483, 5608, 5612, 5615,
5617, 5621, 5624, 5625, 5626, 5627,5739, 5743, 5785,
5790, 5795, 5796, 5797, 5799, τόµ. Θ, σ. 6191, 6193,
6194, 6195, 6198, 6199, 6200, 6201, τόµ. Ι, σ. 6788,
6790, 6797, 6798, 6800, 6803, 6804, 6853, 6856, 6857,
6858, 6859, 6953, 7051, 7059, 7061, 7291, 7294, 7296,
τόµ. ΙΑ, σ. 7700, 7703, 7718, 7719, 7720, 7897, 7898,
7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7949,
7952, 7956, τόµ. ΙΒ, σ. 8140, 8141, 8142, 8143, 8146,
8149, 8150, 8241, 8244, 8248, 8253, 8255, τόµ. ΙΓ, σ.
8776, 8785, 9067, 9075, τόµ. ΙΔ, σ. 9347, 9352, 9355,
9648, 9657, 9659, τόµ. ΙΕ, σ. 9955, 9958, 10045, 10049,
10051, 10052, 10053, 10055, 10056, 10057, τόµ. ΙΣΤ, σ.
10774, 10775, 10776, 11220, 11226, 11227, 11229,
11230, 11231, 11238, 11239, τόµ. ΙΖ, σ. 11743, 11747,
τόµ. ΙΗ, σ. 61, 63, 64, 66, 67, 68, 75, 170, 172, 408, 412,
422, 607, 611, 617, 648, 714, 715, 716, 717, 719, 732,
733, 747, 750, 751, 754, 755, 756, 774, 775, 779, 780,
783, 785, τόµ. ΙΘ, σ. 788, 795, 796, 800, 803, 825, 827,
828, 829, 835, 836, 839, 840, 842, 843, 844, 845, 846,
848, 850, 851, 852, 1004, 1020, 1021, 1022, 1026, 1029,
1038, 1075, 1081, 1082, 1087, 1088, 1089, 1090, 1123,
1127, 1128, 1129, 1136, 1138, 1171, 1172, 1173, 1175,
1182, 1203, 1204, 1207, 1213, 1216, 1219, 1476, 1477,
1479, 1480,1517, 1524, 1526, 1527, 1531, 1546, τόµ. Κ,
σ. 1673, 1677, 1680, 1681, 1686, 1727, 1729, 1730,
1733, 1734, 1735, 1757, 1758, τόµ. ΚΒ, σ. 3733, 3734,

3738, 3739, 3741.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την εταιρεία "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε." τόµ. Α,
σ. 296.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην επιχείρηση "SPRIDER STORES". τόµ. Β, σ. 765.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1112.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 19541956.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την παρουσία Υπουργού σε συζήτηση επίκαιρης
ερώτησης µε την αιτιολογία ότι θα απαντηθεί η ερώτηση
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Γ, σ. 2299.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την προσέλευση των Υπουργών κατά την διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Γ, σ. 2300.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη συµπλήρωση σαράντα
χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ.
2319.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Γ, σ. 2325, 2326, τόµ. Δ, σ. 2523, τοµ. Ζ, σ. 5080, τόµ. ΙΑ,
σ. 7896, 7897, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10772, τόµ. ΙΗ, σ. 717, τόµ. ΙΘ,
σ. 851, 852, 1022, 1025, 1467, 1477, 1480, τόµ. ΚΒ, σ.
3740, 3741.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε το αν είναι δυνατή ή όχι η αναφορά στον προϋπολογισµό κατά την κατάθεσή του στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ.
2520.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Δ, σ. 2554.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές
επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. τόµ. Δ, σ. 3176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3720, 3721.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3721,
τόµ. ΙΔ, σ. 9570, 9571, 9574.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4038.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4046.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης.
τόµ. Η, σ. 5628.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το πρόγραµµα "teachers4europe" στα σχολεία
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της χώρας µας. τόµ. Η, σ. 5743.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
τόµ. Η, σ. 5805.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6420.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. τόµ. Ι, σ. 7057.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων
και την τόνωση της κτηµαταγοράς. τόµ. Ι, σ. 7063.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7134.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη λειτουργία καταστηµάτων µίας στάσης για τη
εξυπηρέτηση αιτηµάτων υπηκόων τρίτων χωρών. τόµ. Ι, σ.
7289.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7297.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την απουσία όλων των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου µε αποτέλεσµα την διαγραφή όλων των ερωτήσεων. τόµ. Ι, σ. 7302.
Αναφορά του (Προεδρεύων)στον χαρακτηρισµό που έκανε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ν. Μίχος, για Υπουργό µιας χώρας κατά τη διάρκεια οµιλίας του. τόµ. ΙΑ, σ.
7716.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ανακοίνωση διαβίβασης δικογραφιών στη
Βουλή. τόµ. ΙΑ, σ. 7717.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε την άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς
(Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7960.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:
"Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8233, 8234, 8248.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8594.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
τόµ. ΙΓ, σ. 9069.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδι-

κας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9139.
Οµιλία του (Προεδρεύων και οµιλητής) επί διαδικαστικού
θέµατος, σχετικά µε το αν η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του
Κόµµατός του, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και
142 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ. 9366, 9372.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9559, 9560, 9574, 9575.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9574,
9575.
Οµιλία του (Προεδρεύων) σχετικά µε το επεισόδιο που
διαδραµατίστηκε εντός του Κοινοβουλίου στα γραφεία της
Χρυσής-Αυγής από τον υιό Μπαλτάκου. τόµ. ΙΕ, σ. 10051,
10052.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10507.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα
από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 68, 72, 73, 75.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 825, 827, 829, 835.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην αποδοχή του Υπουργού εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 844, 845.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1075.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού
των Βουλευτών για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα
44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1204.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ. 1730.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη σύλληψη της κόρης του
δηµοσιογράφου Μ. Καψή. τόµ. Κ, σ. 1733, 1734.
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
τόµ. Α, σ. 328.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 330, 331, 333, 334, 335, 336, 691, 697, τόµ. Β,
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σ. 789, 791, 792, 797, 798, 799, 874, 878, 879, 1134,
1138, 1139, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151, 1272, 1279, 1321, 1323, 1330, 1332, 1334, τόµ. Γ,
σ. 1827, 1828, 1837, 1838, 1840, 1842, 1843, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 2028, 2030, 2031,
2033, 2078, 2080, 2091, 2130, 2131, 2133, 2135, 2205,
2206, τόµ. Δ, σ. 2400, 2406, 2410, 2411, 2412, 2415,
2416, 2493, 2601, 2603, τόµ. Ε, σ. 3185, 3191, 3196,
3444, 3449, 3450, 3451, 3453, 3454, 3477, 3478, 3482,
3483, 3484, 3504, 3506, 3511, 3512, 3546, 3548, 3557,
3649, 3650, 3652, τόµ. ΣΤ, σ. 3961, 3965, 4623, 4627,
4628, 4636, 4639, 4640, 4641, 4670, 4675, 4679, τόµ. Ζ,
σ. 4910, 4911, 4913, 4915, 4916, 4917, 4918, 5067,
5072, 5073, 5074, 5075, 5163, 5164, 5169, 5173, 5174,
5195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5202, 5203, 5204,
5339, 5340, 5341, 5345, τόµ. Η, σ. 5591, 5594, 5600,
5602, 5604, 5606, 5654, 5710, 5711, 5714, 5718, 5722,
5822, 5823, 5825,τόµ. Θ, σ. 6179, 6181, 6182, 6184,
6273, 6276, 6277, 6280, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325,
6326, 6327, 6328, 6331, 6360, 6361, 6366, 6399, 6400,
6401, 6402, 6403, 6405, 6406, 6482, 6483, 6484, 6489,
6618, 6625, 6627, τόµ. Ι, σ. 6761, 6762, 6765, 6766,
6780, 6781, 6785, 6786, 6819, 6824, 6829, 6830, 6863,
6864, 6865, 6870, 6872, 6876, 6877, 6889, 6891, 7105,
7106, 7107, 7109, 7111, 7112, 7116, 7117, 7196, 7197,
7198, 7199, 7203, 7211, 7219, τόµ. ΙΑ, σ. 7327, 7328,
7333, 7671, 7724, 7726, 7728, 7731, 7733, τόµ. ΙΒ, σ.
8076, 8078, 8079, 8080, 8111, 8112, 8113, 8115, 8119,
8124, 8130, 8131, 8285, 8290, 8454, 8455, 8456, 8462,
8536, 8538, 8549, 8551, 8552, 8553, τόµ. ΙΓ, σ. 8788,
8791, 8799, 8800, 8801, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093,
9095, 9097, 9098, 9260, 9261, 9262, 9265, τόµ. ΙΔ, σ.
9543, 9545, 9548, 9549, 9633, 9636, 9637, 9642, 9643,
9644, 9646, 9939, 9943, 9944, 9945, 9946, τόµ. ΙΕ, σ.
10059, 10061, 10063, 10066, 10067, 10068, 10071,
10169, 10173, 10199, 10201, 10426, 10430, 10433,
10453, 10471, 10472, 10476, 10477, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10683,
10685, 10686, 10687, 10690, 10691, 10692, 10693,
10697, 10698, 10699, 10730, 10733, 10734, 10736,
10737, 10739, 10741, 11260, 11261, 11263, 11264,
11265, 11266, 11268, 11269, 11270, 11271, 11281,
11282, 11285, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291,
11292, 11293, 11294, 11295, 11296, 11298, 11299,
11309, 11311, 11314, 11315, 11317, 11321, τόµ. ΙΖ, σ.
11446, 11448, 11449, 11450, 11675, 11677, 11678,
11681, 11682, 11683, 11764, 11767, 11773, 11855,
11857, 11865, 11866, 12007,12065, 12067, 12070,
12074, 12075, 12076, τόµ. ΙΗ, σ. 215, 217, 219, 222,
223, τόµ. ΚΑ, σ. 2381, 2382, 2390, 2391, 2414, 2419,
2465, 2471, 2508, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, 2519,
2523, 2527, 2571, 2575, 2577, 2579, 2580, 2617, 2618,
2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2628, 2843,
2844, 2847, 2853, 2855, 2873, 2874, 2886, 2888, 2889,
2890, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2898, 2900, 2901,
2902, 2905, τόµ. ΚΒ, σ. 3014, 3015, 3016, 3019, 3020,
3021, 3022, 3023, 3024,3633, 3636, 3637, 3638, 3645,
3646, 3665, 3673, 3675, 3679, 3680, 3746, 3749, 3750,
3751, 3753, 3800, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808,
3809, 3811, 3819, 3820, 3826, 3827, 3849, 3850, 3852,
3854, 3855, 3856, 3857, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863,
3873, 3934, 3939, 3941.
Παρέµβασή του(Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:

"Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 883.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Β, σ. 1139, 1143, 1150, τόµ. Γ, σ. 1896, 1897, 2130, τόµ.
Ζ, σ. 4908, 5163, 5198, τόµ. Θ, σ. 6179, 6484,τόµ. Ι, σ.
6762, 7198, τόµ. ΙΒ, σ. 8112, τόµ. ΙΓ, σ. 8800, 9090,
9261, τόµ. ΙΕ, σ. 10433,τόµ. ΙΗ, σ. 223, τόµ. ΚΑ, σ. 2584,
2585, 2895, τόµ. ΚΒ, σ. 3745, 3800, 3808, 3862.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο που νοµοθετεί
η Κυβέρνηση και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β,
σ. 1279.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη.
τόµ. Γ, σ. 1828.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των πτήσεων στη σύνδεση Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης. τόµ. Γ, σ. 1838.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2103,
2104.
Συγχαρητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) στην εθνική
οµάδα ποδοσφαίρου για την πρόκριση στο Μουντιάλ της
Βραζιλίας. τόµ. Δ, σ. 2405.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισµένων µητέρων ανηλίκων τέκνων. τόµ.
Ε, σ. 3183.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5067, 5073.
Οµιλία του (Προεδρεύων) για την αφαίρεση του λόγου,
του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη, λόγω παραβίασης του άρθρου 79 του Κανονισµού
της Βουλής. τόµ. Η, σ. 5711.
Αναφορά του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, η οποία δεν
συζητήθηκε, σχετικά µε το πρόγραµµα διατήρησης αυτοχθόνων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων. τόµ. Η, σ. 5823.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής
και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6279, 6280, 6324.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον λόγο Σκοπιανού Βουλευτή που στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των
Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που διεξάγεται στην Ελληνική Βουλή, αποκάλεσε δύο
φορές τη χώρα του ως "Δηµοκρατία της Μακεδονίας". τόµ.
Θ, σ. 6325.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στους σεισµόπληκτους της
Κεφαλλονιάς και της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι,
σ. 6781, 6782.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
τις αποζηµιώσεις των ελαιοπαραγωγών από την σχινοκαρπία στην Κρήτη. τόµ. Ι, σ. 7101.
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Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7213.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον σχεδιασµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών και τη δηµιουργία νέου οργανογράµµατος του Υπουργείου. τόµ. Ι, σ. 7217.
Δήλωσή του (Προεδρεύων) ότι η Ελλάδα συµπαρίσταται
στο αίτηµα του Δήµου Μόρφου για την επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος και την επιστροφή, υπό ελληνοκυπριακή
διοίκηση, της Μόρφου και της ευρύτερης περιοχής και αιτείται την υποστήριξη της Ελλάδας στην επίτευξη αυτών των
στόχων. τόµ. ΙΑ, σ. 7303.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων,σχετικά µε α) τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων, β) την επανένταξη των κριτηρίων
για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ και γ)
την συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων. τόµ.
ΙΑ, σ. 7734, 7735, 7736.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην αείµνηστη Μελίνα
Μερκούρη, µε αφορµή τη συµπλήρωση των είκοσι χρόνων
από το θάνατό της. τόµ. ΙΒ, σ. 8135.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην αποκάλυψη διαλόγου
µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π.
Μπαλτάκου και του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9945, 9947.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10687.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εγγραφή τριών Βουλευτών στον κατάλογο
των οµιλητών, επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις", µετά
την προθεσµία που έχει ορισθεί, δηλαδή µετά τους δυο
πρώτους ειδικούς αγορητές. τόµ. ΙΖ, σ. 11999, 12000.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12075.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 223, 224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ. 1216.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1547.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οι-

κισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1730, 1732.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον σεισµό στη Χαλκιδική
και στην άµεση ανταπόκριση των υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Β. Ελλάδας. τόµ. ΚΑ, σ. 2414.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία
του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ. 2522, 2523.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην
απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου
2008, για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2571, 2572.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για διακοπή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ" και να συνεχιστεί την εποµένη, ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. ΚΑ,
σ. 2850, 2851, 2852.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: «Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3731.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3750.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ.
ΚΒ, σ. 3827.
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 272,
τόµ. Γ, σ. 1896, 1897,2091,2146, 2181, 2275, 2280,
2283, 2287, 2288, τόµ. Δ, σ. 2775, τόµ. Ζ, σ. 5198, τόµ.
ΙΕ, σ. 10038, 10597, τόµ. ΙΗ, σ. 711, 716, 732, 733, 760,
761, 785, τόµ. ΙΘ, σ. 807, 809, 812, 813, 818, 825, 829,
856, τόµ. Κ, σ. 1882, τόµ. ΚΑ, σ. 2398, 2404, 2405, 2411,
2465, 2466, 2519, 2554, 2555, 2561, 2563, 2564, 2621,
2623,2674, 2675, 2676, 2810, 2844, 2847, 2883, 2892,
2893, 2900, 2901, 2929, τόµ. ΚΒ, σ. 3014, 3023, 3657,
3685, 3686, 3723, 3734, 3739, 3740, 3753, 3797, 3806,
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3838, 3839, 3852, 3854, 3855, 3862, 3863.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου της Βουλής: "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ ΦΕΚ 51 Α΄ 10.4.1997),
όπως ισχύει". τόµ. Α, σ. 272.
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 393.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 879, 880, 886.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1896,
1897, τόµ. Ζ, σ. 4908, 4945,5198, τόµ. ΙΘ, σ. 795, τόµ.
ΚΑ, σ. 2613, τόµ. ΚΒ, σ. 3660, 3661.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2269, 2271, 2272,
2274, 2275, 2284, 2286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3478.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου
της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’
/24.6.1987) και Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’ /10.4.1997), όπως ισχύει». τόµ. ΣΤ, σ. 4068.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4898.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές

του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4898-4900, 4901, 4903,
4904, 4908, 4911, 4917, 4935, 4941.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5196, 5197, 5198, 5203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6766, 6767.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9131.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9553, 9554.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10038, 10039.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10038, 10039.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10571, 10572, 10575, 10576, 10597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12057, 12058, 12066, 12082, 12083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 711, 716, 732,τόµ. ΙΘ, σ. 792, 793, 795, 796, 809,
818, 829, 843, 844, 845, 846, 851, 854.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 716,
719.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 771, 772, 784, 785.
Αναφορά του στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
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τόµ. ΙΘ, σ. 792, 793.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 809, 810,
812, 813, 825.
Αναφορά του στην αποδοχή του Υπουργού εκπρόθεσµων
τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 844, 845.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1882, 1883, 1899.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2398, 2399, 2400, 2401, 2404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2465, 2466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2519, 2522, 2539-2541, 2542, 2543, 2555, 2561,
2562, 2563, 2564, 2566, 2567.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2522, 2523, 2540, 2541, 2561.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν.
927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2571, 2572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2611, 2612, 2613, 2620,
2621, 2623.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της

Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις", σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΚΑ, σ. 2806, 2807.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2806, 2807, 2810, 2835, 2847, 2848,
2849, 2850.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, πριν ολοκληρωθεί
ο κύκλος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για διακοπή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ" και να συνεχιστεί την εποµένη, ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. ΚΑ, σ. 2850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2883, 2892, 2893, 2898, 2901.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2929.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορούν
την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο παρελθόν για
κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ, σ. 3010, 3043.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
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ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3010, 3026, 3030, 3043.
Αναφορά του στη µνήµη του Παύλου Φύσσα, µε αφορµή
τη συµπλήρωση ενός χρόνου από την ηµέρα της δολοφονίας του. τόµ. ΚΒ, σ. 3043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3650, 3651, 3652, 3657,
3660.
Αναφορά του στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3651, 3652, 3660, 3752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3684, 3685, 3686, 3687,
3714, 3723, 3728, 3734, 3738, 3739, 3740, 3752, 3753,
3756.
Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3714, 3723, 3738.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3797, 3798,
3800, 3837, 3838, 3839, 3854, 3855, 3856, 3863.
ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
811.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1922.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1922.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2044.
Αναφορά της στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3124.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3124,
τόµ. Θ, σ. 6239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"

(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3124.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3530.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6239.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6861.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7703, 7718.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8621.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10526.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11779.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1684.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2452, 2453, 2454.
Ζ
ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας της. τόµ. Γ, σ. 1543.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη νοµιµότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών, λόγω µη εκφώνησης των ονοµάτων των Βουλευτών που είναι προσωρινά κρατούµενοι. τόµ. Γ, σ. 1544.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1999.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1999.
Αναφορά της στην προφυλάκιση του Αρχηγού και Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και στην απαγόρευση συµµετοχής τους στην κοινοβουλευτική διαδικασία. τόµ. Ε, σ. 3472.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3472.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4636,
τόµ. Θ, σ. 6194, τόµ. Κ, σ. 1733, 1734, 1735, 1897, 1944.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5338.
Αναφορά της στην προφυλάκιση Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Θ, σ. 6193, 6194, τόµ. Ι, σ.
7178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6194, 6195.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "το προβληµατικό καθεστώς των αδειών των κρατουµένων". τόµ. Θ, σ.
6261, 6262.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9102.
Οµιλία της στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της.
τόµ. ΙΔ, σ. 9682.
Οµιλία της στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1194.
Αναφορά της στην προφυλάκιση Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και στην πολιτική κατάσταση της
χώρας. τόµ. Κ, σ. 1733.
Αναφορά της στη σύλληψη της κόρης του δηµοσιογράφου Μ. Καψή. τόµ. Κ, σ. 1733, 1734.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1733, 1734.
Αναφορά της στην προφυλάκιση Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και σε συλλήψεις µελών του κόµµατος στην Ακρόπολη. τόµ. Κ, σ. 1896.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1896, 1897.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1270,
1271, 1342, 1343, 1361.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1379, 1395.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1426, 1446, 1449.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2075.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2429, 2442, 2478.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2430,
τόµ. ΙΑ, σ. 7724.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4875.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5150.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6282.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση του ιατροτεχνικού εξοπλισµού στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης. τόµ. Θ, σ. 6346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6825, 6842,
τόµ. Ι, σ. 6993, 6994, 7025.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6842. Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10637,
10638.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7391.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών δαπανών στους φορείς
πρόληψης και αντιµετώπισης των εξαρτήσεων. τόµ. ΙΑ, σ.
7723, 7724, 7725.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώ-
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δικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
διαθεσιµότητας - κινητικότητας εργαζοµένων σε δοµές του
ΕΣΥ µε σκοπό την "κατεπείγουσα" ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΕ, σ. 10635, 10636, 10637,
10638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10744, 10790, 10791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11397, 11398.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 608-610, 635, 641, 642, 666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2808-2810, 2841, 2883, 2884, 2894.
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΐΝ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5095.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5198.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8620.

Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10534.
ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1323,
1324.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2412-2414, 2431, 2468.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3623.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6826, 6993,
7026.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8152, 8196.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο νοσοκοµείο της Λήµνου. τόµ.
ΙΒ, σ. 8257, 8258.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8518.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11702.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
κάλυψη των αναγκών σε πρωτοβάθµια περίθαλψη των κατοίκων και επισκεπτών της Λήµνου. τόµ. ΙΖ, σ. 12034.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
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πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2835.
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 871, 1091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2250.
Αναφορά του στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3615.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εσωτερικών: α) "Κύρωση της Σύµβασης για
την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου", β) "Κύρωση
της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις ή έγγραφα και γ) "Κύρωση της Σύµβασης για
τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής
προς τους πρόσφυγες". τόµ. Η, σ. 5508.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6447.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απαγόρευση παραχώρησης συνεντεύξεων στο Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ιωάννη Λαγό.
τόµ. Θ, σ. 6667, 6668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων και των αγροτών του Νοµού Καβάλας
για τα έργα κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ. τόµ. ΙΑ, σ. 7736,
7737.
Αποχώρησή του από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου. τόµ.
ΙΑ, σ. 7906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου
και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη
Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". τόµ. ΙΑ, σ.
7971, 7973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρω-

ση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". τόµ. ΙΑ, σ. 7988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ. ΙΑ, σ. 7998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8044, 8119.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8119,
τόµ. ΙΘ, σ. 1156.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9965, 10071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10737.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 822-824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1156, 1206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1264, 1309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1363-1365.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1953.
Η
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Α, σ. 374, τόµ. ΣΤ, σ. 4030.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2029,
2030.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2523, 2524.
Αναφορά του στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του
Κράτους. τόµ. Δ, σ. 2524.
Αναφορά του στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3562, 3563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3562, 3563.
Θ
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3620.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4055.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4062.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5464.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6939.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6947.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί των άρθρων 16 και 17 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7137.
Αναφορά της στις έντονες σεισµικές δονήσεις που έπληξαν το Νοµό Κεφαλληνίας, τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας αυτών και στην τροπολογία που κατέθεσε µε
θέµα: Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών στο Νοµό Κεφαλληνίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7609.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8161.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10473.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 204.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 204,
205.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1007,
1568.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14531455, 1518, 1568.
Ι
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτού σε αντικατάσταση του
Βουλευτή κ. Α. Σπηλιωτόπουλου ο οποίος παραιτήθηκε.
τόµ. ΙΓ, σ. 9297.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11201.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11763.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12011, 12012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
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και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1314, 1315.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1527.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1683.
Αναφορά της στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1994.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1994.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2523-2526, 2557.
ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
345, 681.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
έξι αεροδροµίων στα Δωδεκάνησα. τόµ. Α, σ. 749, 750.
Αναφορά της στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1467.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2163.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2164,
τόµ. ΙΔ, σ. 9543.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5054.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7953.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα σε θέµατα υγείας που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των
Λειψών και της Νότιας Ρόδου. τόµ. ΙΔ, σ. 9545, 9546.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9625, 9664, 9665.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Ελλήνων. τόµ. ΙΖ, σ. 12109.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1274, 1275.
ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1929.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1929.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1975.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3600.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5151.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτηση η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την κατάργηση των Δασικών Υπηρεσιών.
τόµ. ΙΒ, σ. 8261.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απάντηση Υπουργών σε επίκαιρες ερωτήσεις λόγω αναρµοδιότητας. τόµ. ΙΒ, σ. 8261.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9137.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9942.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9942.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10487,
τόµ. Κ, σ. 1715.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10487.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1659, 1688, 1717, 1732, 1758.
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ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1912, 1913.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2156,
2157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3581, 3582.
Αναφορά του στο θέµα των κλειστών Πανεπιστηµίων και
στην παραποµπή του Πρύτανη του ΕΚΠΑ στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο. τόµ. Ε, σ. 3582.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3929,
τόµ. ΣΤ, σ. 3950, 3952, 3953, 3960, 3961, τόµ. Ζ, σ.
4948, τόµ. Θ, σ. 6198, 6200, 6201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3955,
3961, 3962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6182, 6203, 6204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6848.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10811.
Κ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
ελέγχου των φορολογούµενων που µετέφεραν µεγάλα ποσά στο εξωτερικό και την υποστελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούµενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ).
τόµ. Α, σ. 274, 275, 276.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 278,
τόµ. Β, σ. 823, 1134, 1349,1394, τόµ. Γ, σ. 1935, 2182,
2183, 2324, τόµ. Δ, σ. 2348, 2517, 2518, 2778, 3076,
3077, 3078, 3079, 3109, 3134, τόµ. Ε, σ. 3922, τόµ. Ζ, σ.
4945, 4948, τόµ. Η, σ. 5426, 5428, 5429, 5431, 5432,
5906, 5911, 5912, 5913, τόµ. Θ, σ. 6215, 6217, 6310,
6311, 6315, 6321, 6331, 6400, 6643, τόµ. Ι, σ. 6780,

6781, 6788, τόµ. ΙΑ, σ. 7665, 7897, 7901, τόµ. ΙΒ, σ.
8071, 8582, 8575, 8576, 8581, τόµ. ΙΓ, σ. 8770, 8771,
8772, 8773,9060, 9099, 9260, 9261, 9262, 9286, 9287,
τόµ. ΙΔ, σ. 9437, 9577, 9682, 9932, 9934,τόµ. ΙΕ, σ.
10005, 10006, 10007, 10569, 10570, 10634, 10635, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 10794, 10795, 11255, 11256, 11259, 11263, τόµ.
ΙΖ, σ. 11686, 12024, 12072, τόµ. ΙΘ, σ. 1172, 1173, τόµ.
Κ, σ. 1987, 1989, τόµ. ΚΑ, σ. 2553, 2673, 2938, τόµ. ΚΒ,
σ. 3654, 3745, 3836, 3848, 3849, 3850.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γ. Χουρµουζιάδη. τόµ. Α, σ. 686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
686, 687, τόµ. Β, σ. 823.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, τα
παράνοµα δίκτυα και τις κεραίες κινητής ευρυζωνικότητας.
τόµ. Β, σ. 786, 787.
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Β, σ. 823.
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1132.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1140.
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1279,
1283, 1349, 1350, 1351.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1391, 1392, 1393, 1394, 1397, 1398.
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και στην
πρόθεση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου να καταθέσει πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. Β, σ. 1392, 1393,
1394.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1935, 1936,
1937.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2065.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2065,
2164, 2165.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία αντικατάστασης και τοποθέτησης νέων διοικήσεων στα
Νοσοκοµεία. τόµ. Γ, σ. 2322, 2323, 2325.
Αναφορά του στη συµπλήρωση σαράντα χρόνων από την
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εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2322.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2325,
τόµ. Δ, σ. 2520, τόµ. Η, σ. 5430, 5431, τόµ. Θ, σ. 6217,
τόµ. ΙΑ, σ. 7897, 7900, 7901, τόµ. ΙΒ, σ. 8575, τόµ. ΙΓ, σ.
9261, τόµ. ΚΒ, σ. 3851.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2346,
2347.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2445, 2446.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν είναι δυνατή ή όχι η αναφορά στον προϋπολογισµό κατά την κατάθεσή του στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2519, 2520.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2778,
3077, 3078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3110, 3134,
3135.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3110, 3135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3716, 3717.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν σχετικά
µε τη Θράκη. τόµ. Ε, σ. 3922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3973.
Αναφορά του στη διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4029.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και
Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 4029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5426, 5427, 5428, 5429,
5430, 5431, 5432, 5472, 5473, 5475, 5477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων". τόµ. Θ, σ. 6216, 6217, 6311, 6312, 6313, 6321,
6331, 6332.
Αναφορά του στον λόγο Σκοπιανού Βουλευτή που στο
πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που διεξάγεται στην Ελληνική Βουλή, αποκάλεσε δύο φορές τη χώρα
του ως "Δηµοκρατία της Μακεδονίας". τόµ. Θ, σ. 6311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6400, τόµ. Ι,
σ. 6788.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6643.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6643, 6644.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων του ν.3996/2011 για τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων. τόµ. Ι, σ. 6750, 6751.
Αναφορά του στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς
και της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι, σ. 6781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6953, 6954,
6977.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. τόµ. Ι, σ. 7057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων και την τόνωση της κτηµαταγοράς. τόµ. Ι, σ. 7061, 7062, 7063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7199, 7200, 7202,
7203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7665.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) τόµ. ΙΑ, σ. 7666.
Αναφορά του στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους
Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
τόµ. ΙΑ, σ. 7666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διερεύνηση υποθέσεων προµήθειας εξοπλισµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. ΙΑ, σ. 7823, 7824, 7825, 7826.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαι-
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ώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7896, 7897, 7900, 7901.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8158, 8159, 8160, 8167,
8168, 8171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσµενή
αντιµετώπιση των πτυχιούχων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ). τόµ. ΙΒ, σ. 8221, 8222.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
απάντηση Υπουργών σε επίκαιρες ερωτήσεις λόγω αναρµοδιότητας. τόµ. ΙΒ, σ. 8261.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου, "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8268.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον κλάδο των αρτοποιών. τόµ. ΙΒ, σ. 8323, 8324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8482, 8485, σ. 8571, 8572, 8575, 8576,
8582.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8771, 8772, 9059, 9060, 9061,
9062, 9063, 9099.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή των τροπολογιών 1277/47 17.03.2014 και τις
1275/45 14.03.2014 που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε το
"πόθεν έσχες" των διατελεσάντων Υπουργών και την Πολιτογράφηση των αλλοδαπών αντίστοιχα, οι οποίες είναι εκπρόθεσµες και άσχετες µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8771, 8772.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
9060.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη µεταφορά των σε διαθεσιµότητα εντασσόµενων εκπαιδευτικών σε άλλες δοµές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΙΓ, σ. 9069.
Αναφορά του στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΓ, σ. 9069.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9259, 9260, 9262, 9264.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την δέσµευση της Κυβέρνησης για την µεταφορά των σε διαθεσιµότητα εντασσόµενωνεκπαιδευτικών
σε άλλες δοµές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΙΓ, σ. 9286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο

πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9400, 9401, 9402, 9405, 9437.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9562, 9563, 9565.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9631.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10006.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της
Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ, σ. 10569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10569, 10570.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους
απολυθέντες εργαζοµένους της "ΕΡΤ Α.Ε.". τόµ. ΙΕ, σ.
10634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10794, 10795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11255, 11256, 11259, 11260, 11263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12024, 12025, 12072, 12073, 12074, 12075.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12025, 12072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1171, 1173, 1174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1985-1987, 1988, 1989.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
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Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2392, 2393, 2610, 2612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2456, 2457.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2552.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2552, 2553.
Αναφορά του στη συµπεριφορά των Βουλευτών εντός του
Κοινοβουλίου και στις υβριστικές εκφράσεις που χρησιµοποιούνται. τόµ. ΚΑ, σ. 2674.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2934, 2936.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ" και γ) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την παρεµπόδιση και
πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης
και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". τόµ.
ΚΑ, σ. 2943, 2944.
Αναφορά του στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3653, 3745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3653, 3654, 3655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3836, 3848,
3849, 3850, 3851, 3852.
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 837.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1501.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης,
που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3561.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΣΤ, σ. 4026.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της
Ορχήστρας των Χρωµάτων. τόµ. Ζ, σ. 4758.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5025,
5092, τόµ. ΙΒ, σ. 8553, τόµ.ΙΓ, σ. 9051, 9060, τόµ. ΙΗ, σ.
617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5094.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη νέα προγραµµατική
σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων.
τόµ. Θ, σ. 6344, 6345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6830, 6835,
6992, 6996.
Αναφορά του στην αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη, µε αφορµή τη συµπλήρωση των είκοσι χρόνων από το θάνατό
της. τόµ. ΙΒ, σ. 8135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8539, 8558.
Αναφορά του στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8794, 9057, 9060, 9061, 9091,
9094.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
9060.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση και την επανακατάθεση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου
19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9061.
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Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9091.
Επιστολή του Προέδρου της Νέας Δηµοκρατίας και Πρωθυπουργού, κ. Αντώνη Σαµαρά, µε την οποία γνωστοποιεί
τη διαγραφή του Βουλευτή από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΔ, σ. 9540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10708.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "Ορχήστρα των Χρωµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 197, 198.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 617, 620-622, 624, 625, 648,
649, 650, 656, 657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1003, 1004.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 670, 671, 674, 679, 684, 685, τόµ. Β, σ. 803,
857, 858, 859, 861, 862, 863, 864, 933, 1084, 1085,
1089, 1090, 1091, 1096, 1418, 1424, 1427, 1460, 1468,
1469, 1470, τόµ. Γ, σ. 1978, 1989, 1991, 2052, 2053,
2054, 2058, 2059, 2060, 2062, 2064, 2141, 2146, 2228,
2229, 2232, 2233, 2235, 2236, 2275, 2276, 2279, 2280,
2282, 2283, 2286, 2287, 2288, τόµ. Δ, σ. 2422, 2424,
2427, 2428, 2432, 2438, 2439, 3094, 3096, τόµ. Ε, σ.
3624, 3659, 3661, 3926, 3927, 3928, 3929, 3931, 3934,
3935, 3942, 3944, τόµ. ΣΤ, σ. 3976, 3983, 3988, 3989,
3994, 4004, 4005, 4656, 4662, 4663, τόµ. Ζ, σ. 4753,
4987, 4988, 5025, 5027, 5029, 5030, 5036, 5157, 5247,
5248, 5250, 5262, τόµ. Η, σ. 5466, 5475, 5477,5506,
5509, 5631, 5655, 5662, 5827, 5832, 5833, τόµ. Θ, σ.
6173, 6176, 6177, 6300, 6304, 6305, 6308, 6310, 6311,
6313,6314, 6315, 6338, 6339, 6341, 6344, 6348, 6383,
6639, 6640, 6709, 6711, 6713, τόµ. ΙΑ, σ. 7358, 7363,
7374, 7380, 7608, 7609, 7611, 7633, 7634, 7686, 7771,
7772, 7805, 7806, 7807, 7813, 7821, 7823, 7825, 7826,
7963, 7969, τόµ. ΙΒ, σ. 8048, 8055, 8105, 8109, 8110,
8432, 8486, 8488, 8653, 8671, 8675, 8680, τόµ. ΙΓ, σ.
8709, 8769, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8805, 8806,
8808, 9286, 9287, 9313, 9316, 9317, 9319, 9320, τόµ.
ΙΔ, σ. 9332, 9334, 9340, 9341, 9344, 9345, 9554, 9559,
9617, 9619, 9620, 9621, 9626, 9627, 9661, 9668, 9671,
τόµ. ΙΕ, σ. 9970, 9986, 9987, 9988, 9989, 9991, 10406,
10409, 10410, 10411, 10412, 10414, 10415, 10420,
10421, 10498, 10559, 10560, 10634, 10635, 10641, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 10760, 10763, 10768, 10769, 10770, 11211, τόµ.
ΙΖ, σ. 11409, 11410, 11411, 11412, 11717, 11719,
11720, 11724, 11866, 11867, 11868, 11873, 11883,

11978, 11979, 11980, 11981, 11991, τόµ. ΙΗ, σ. 59, 83,
84, 85, 86, 87, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 201, 208, 226,
235, 289, 326, 327, 330, 331, 332, 342, 626, 629, 633,
651, 653, 654, 663, 666, 667, 668, 701, 703, 704, 707,
711, 712, 735, 741, 743, 744, 745, 770, 771, τόµ. Κ, σ.
1792, 1794, 1795, 1805, 1817, 1821, 1823, 1826, 1910,
1911, 1916, 1917, 1919, 1921, 1923, 1924, 1925, 1959,
1960, 1961, 1963, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1995, 2000, 2001, 2004, 2007, 2011, 2014, 2019,
2021, 2022, τόµ. ΚΑ, σ. 2923, 2926, 2927, 2928, 2937,
2938, 2944.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο του πρώην Βουλευτή Γ. Χουρµουζιάδη. τόµ. Α, σ. 686.
Παρέµβασή του(Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Προεδρικών Διαταγµάτων του νέου αναπτυξιακού νόµου. τόµ. Α, σ. 740,
741.
Παρέµβασή του(Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την
οποία οδηγούνται εκτός Δηµοσίου οι διακριθέντες αθλητές
δηµόσιοι υπάλληλοι. τόµ. Α, σ. 742, 743, 744.
Παρέµβασή του(Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την εξαίρεση των πρώην εργαζοµένων στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας καιΈβρου από το συνυπολογισµό του χρόνου Ειδικής
Επιδότησης Ανεργίας στους πλασµατικούς χρόνους του άρθρου 4 του ν. 3996/2011. τόµ. Α, σ. 747.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ. Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας
της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-10-2013) στο
σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων,
κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις".
τόµ. Β, σ. 861, 862, 863.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1091.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη.
τόµ. Β, σ. 1468, 1469.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2235, 2236.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων) για το θάνατο
του πολιτικού Νικολάου Μάρτη. τόµ. Γ, σ. 2287.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011)
και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2424, 2429.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον θάνατο του Νέλσον
Μαντέλα. τόµ. Ε, σ. 3627.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµ-
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φωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των
µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων".
τόµ. Ε, σ. 3934, 3937, τόµ. ΣΤ, σ. 3976, 4002.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί του Κανονισµού, σχετικά
µε τις εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
οµιλίας του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Α. Ματθαιόπουλου και διαγραφή αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 3992.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ.
ΣΤ, σ. 4657.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση της Ορχήστρας των Χρωµάτων. τόµ. Ζ,
σ. 4759.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της
προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που
σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε
τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις
Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής
Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά
Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche Werft
(HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και την Abu
Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο
3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ.
4897, 4898.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην οµιλία του Βουλευτή
της Χρυσής Αυγής κ. Η. Παναγιώταρου. τόµ. Ζ, σ. 5036.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5474,
5477.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας. τόµ.
Η, σ. 5475.
Ανακοίνωση του (Προεδρεύων) για τήρηση ενός λεπτού
σιγής στη µνήµη των ηρώων πιλότων της Ελληνικής Αεροπορίας σταΊµια. τόµ. Θ, σ. 6473.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Θ, σ. 6639, 6640, τόµ. ΙΑ, σ. 7611, 7805, τόµ. ΙΕ, σ.
10637, τόµ. ΙΗ, σ. 97, 331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ελεύθερη πώληση των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. τόµ.
Θ, σ. 6703, 6704.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον απολογισµό των κυβερνητικών πράξεων
στον τοµέα της δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης και την ασυλία
του Ειδικού Διαχειριστή της "ΕΡΤ Α.Ε." τόµ. Θ, σ. 6711.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε τη φέτα. τόµ. Θ, σ. 6715.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6921.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6931.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7128.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη
συνεδρίαση A, 19 Φεβρουαρίου 2014. τόµ. ΙΑ, σ. 7374.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις νοµοθετικές µεταβολές στο θέµα της εύρυθµης λειτουργίας των ΑΕΙ. τόµ. ΙΑ, σ. 7375.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές αποζηµιώσεων
για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 7692.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάγκη για άρση άδικων φορολογικών διατάξεων και την προώθηση ενός ενιαίου, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7695.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. τόµ. ΙΑ, σ. 7773.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη νοµική και διοικητική αυτοτέλεια του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου. τόµ. ΙΑ, σ. 7818.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων και την τιµολογιακή πολιτική του Υπουργείου Υγείας. τόµ. ΙΑ, σ. 7820.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε ερώτηση, σχετικά µε
την καθυστέρηση της παράδοσης των εργατικών κατοικιών
στους δικαιούχους στονΆγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΑ, σ.
7966.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ανάκληση της αδειοδότησης για καύση απορριµµάτων και "εναλλακτικών" καυσίµων στην τσιµεντοβιοµηχανία "ΤΙΤΑΝ", λόγω επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΒ, σ. 8101.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα "περί λειτουργίας κυκλώµατος
µεταφοράς παράνοµων µεταναστών στην Ελλάδα µε τη
συνδροµή τουρκικής µυστικής υπηρεσίας". τόµ. ΙΒ, σ.
8108.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161)
και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8478.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον Εθνάρχη Ελευθέριο
Βενιζέλο, λόγω της συµπλήρωσης των εβδοµήντα οκτώ
χρόνων από το θάνατό του. τόµ. ΙΓ, σ. 8706.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή των τροπολογιών 1277/47
17.03.2014 και τις 1275/45 14.03.2014 που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε το "πόθεν έσχες" των διατελεσάντων Υπουργών και την Πολιτογράφηση των αλλοδαπών αντίστοιχα, οι οποίες είναι εκπρόθεσµες και άσχετες µε το σχέδιο
νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και
ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8771,
8772.
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Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και την προστασία του από την πρόταση
του ΟΟΣΑ για την πρόσµειξή του µε άλλα φυτικά έλαια.
τόµ. ΙΓ, σ. 9310.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την "αποκάλυψη ονοµάτων δηµάρχων και περιφερειαρχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυµα µαύρου χρήµατος". τόµ. ΙΓ, σ. 9313.
Παρέµβασή του(Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ. 9345.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στη συζήτηση επί της
προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9559.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ, σ.
9619, 9620.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9628.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10414.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10501, 10502.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι (Π.Β.Σ.)". τόµ. ΙΕ, σ. 10643.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11205.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2015-2018". τόµ. ΙΖ, σ. 11737.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει
για τη λειτουργία των Επιτροπών της Βουλής ή όχι. τόµ. ΙΗ,
σ. 88.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων
των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 89, 91, 92.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στη στήριξη Βουλευτών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’
οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 90.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΗ, σ. 201.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε το "νοικοκύρεµα", την τήρηση της νοµιµότητας
και την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. τόµ. ΙΗ, σ. 282.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε εφαρµογή του συστήµατος της "Τράπεζας Θεµάτων" στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ Λυκείου. τόµ. ΙΗ, σ.
702.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του
ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1791, 1793, 1795.
Παρέµβασή του(Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1910, 1911, 1919,
1920, 1921, 1924, 1925.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το
τουρκικό κράτος (14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2928.
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την θεσµοθέτηση του
ρυθµιστικού σχεδίου και του προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων. τόµ. Β, σ. 1117, 1118.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί αυθαίρετης δόµησης και της καταγραφής των υπό κατεδάφιση κτηρίων. τόµ. Γ, σ. 1843, 1844.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2126.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση της πράξης βεβαίωσης παράβασης της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το έργο κατασκευής της "Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων" στο "Μαύρο Βουνό" Γραµµατικού. τόµ.
Δ, σ. 2562, 2563, 2564.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
νόµιµης διάθεσης των νερών από τις πλύσεις των ιδιωτικών
υδροθεραπευτηρίων στα Λουτρά Αιδηψού. τόµ. Ι, σ. 6879,
6880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού κρουαζιέρας. τόµ. Ι, σ. 7052, 7053.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχη-
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γός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9595.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.τόµ. ΙΕ,
σ. 10014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 207,
208, 234, 241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1556.
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1325.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3657.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6288.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάλυση
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. τόµ. Ι, σ. 6886, 6887.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8160, 8161.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8509.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8619.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9941.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9941, 9942.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την ψυχιατρική φροντίδα και µέριµνα από το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΕ, σ. 10123, 10124.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία
της Διοίκησης του Οργανισµού «Ελληνικός Γεωργικός Ορ-

γανισµός - ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. ΙΘ, σ. 965, 966.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11850.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 767, 769, 781, 782.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2312-2314.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την θεσµοθέτηση του
ρυθµιστικού σχεδίου και του προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος Ιωαννίνων. τόµ. Β, σ. 1117, 1118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3412-3415.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3934,
τόµ. Η, σ. 5823,τόµ. ΙΘ, σ. 965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3935,
3942, 3943, 3944.
Αναφορά του σε ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε το πρόγραµµα διατήρησης αυτοχθόνων σπάνιων
φυλών αγροτικών ζώων. τόµ. Η, σ. 5823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στα προγράµµατα διατήρησης ντόπιων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και εγκατάστασης νέων γεωργών.
τόµ. Ι, σ. 7213, 7214.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. τόµ. ΙΑ, σ. 7772,
7773.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της
Γεωµετρίας σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στις πανελλήνιες εξετάσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10125.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη διόρθωση των τιµών ζώνης σε περιοχές του Δήµου Ιωαννίνων και τη µείωση της φορολογίας. τόµ. ΙΘ, σ. 956.
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
821, 822.
Αναφορά του στο θέµα των ελληνικών οµολόγων και στο
PSI. τόµ. Β, σ. 822.
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Β, σ. 822.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 823, τόµ.
ΣΤ, σ. 4030, τόµ. Ζ, σ. 5080, τόµ. Η, σ. 5907, 5908.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2173,
2174-2176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και α-
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πρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2259 - 2261.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πολιτικού
Νικολάου Μάρτη. τόµ. Γ, σ. 2261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3709-3712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3985,
3988, 3996.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΣΤ, σ. 4027, 4030.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4926-4929, 4939, 4945,
4946, 4947.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4945,
4946, 5075, τόµ. Η, σ. 5906, 5907, τόµ. ΙΔ, σ. 9392, 9676,
9677, 9678, 9682, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11184, τόµ. ΙΖ, σ. 11865,
12123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5075, 5078, 5079, 5080.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5264-5265.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5378.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το θέµα του
ονόµατος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας. τόµ. Θ, σ. 6469, 6472.
Αναφορά του στη µνήµη των πεσόντων ηρώων, πιλότων

της Ελληνικής Αεροπορίας σταΊµια. τόµ. Θ, σ. 6471.
Οµιλία του επί της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
ΙΔ, σ. 9370.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9370, 9377, 9378.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9392-9394, 9438.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9682.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9682, 9927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9927.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11862, 11863, 11864.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1048, 1050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1048-1050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1954-1956.
ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα ειδικά σχολεία. τόµ. Α, σ.
280, 281, 282.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2041.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2709,
τόµ. Η, σ. 5506, 5509, τόµ. Θ, σ. 6632, 6633, 6640, τόµ. Ι,
σ. 7109, 7124, 7164, 7166, 7169, 7197, 7198, τόµ. ΙΑ, σ.
7740, τόµ. ΙΖ, σ. 12018, 12026, τόµ. ΙΖ, σ. 12056, 12074,
τόµ. ΙΗ, σ. 75, τόµ. ΚΑ, σ. 2555.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της
Εµπορίας Ανθρώπων". τόµ. Δ, σ. 2712.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3515, 3516.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών". τόµ. Ζ, σ. 4846.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εσωτερικών: α) "Κύρωση της Σύµβασης για
την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου", β) "Κύρωση
της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις ή έγγραφα και γ) "Κύρωση της Σύµβασης για
τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής
προς τους πρόσφυγες". τόµ. Η, σ. 5506, 5509.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6418.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6628, 6629,
6633, 6656.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6633.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6633,
τόµ. Ι, σ. 7198.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7109, 7110, 7164,
7165, 7166, 7167, 7169, 7187, 7196, 7197, 7198, 7199.
Αναφορά της σε εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν από
τον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Αρβανίτη κατά της διάρκεια της οµιλίας του στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και εντολή από τον Προεδρεύοντα κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη για διαγραφή αυτών. τόµ. Ι, σ. 7164, 7167.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρέµβαση της Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος στα σχολεία της χώρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7376, 7377, 7378.
Αναφορά της στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε χρηµατοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ,
σ. 7378.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική και ιατροφαρµακευτική κάλυψη και ασφάλιση των γυµναστών που εργάζονται στα προγράµµατα αθλητισµού των

ΟΤΑ. τόµ. ΙΑ, σ. 7739, 7740, 7741.
Οµιλία της στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9684.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγγραφή τριών Βουλευτών στον κατάλογο των οµιλητών, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις", µετά την προθεσµία που έχει ορισθεί, δηλαδή µετά τους δυο πρώτους ειδικούς αγορητές. τόµ. ΙΖ, σ. 11999, 12000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12001-12003, 12023, 12024, 12026, 12049,
12050, 12072, 12073, 12075, 12076, 12086.
Αναφορά της στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12023.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 68, 72, 75, 76.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 76, 77, 78, 95.
Αναφορά της στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 95.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2522, 2533.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2533-2535, 2555, 2559.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης
για οικονοµική συνεργασία», γ) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας» και δ)«Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επι-
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συναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». τόµ. ΚΑ, σ. 2727, 2729.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 797,
799, τόµ. Γ, σ. 2021, 2022, τόµ. Κ, σ. 1992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
799.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1894, 1927.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1927.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2022,
2023.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2491, 2511,
2521, 2531, 2532.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3479.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5003.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6867.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8455.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9079.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11395.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1373.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο

Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1528.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1992.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1992.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2461.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2586.
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εταιρεία
"Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε." τόµ. Α, σ. 294, 295, 296.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 294,
τόµ. Β, σ. 1113, 1138, 1139, 1147, 1151, 1285, 1289,
1363, 1419, 1462, τόµ. Γ, σ. 1827, 1897, 2078, 2232,
2235, 2236, τόµ. Ε, σ. 3822, 3902, 3929, 3931, 3935,
τόµ. ΣΤ, σ. 3989, 3994,4030, τόµ. Ζ, σ. 5070, 5072, 5073,
5074, 5075, τόµ. Η, σ. 5662, 5723, 5725, 5910, 5911,
5913, τόµ. Θ, σ. 6308, 6311, 6323, 6327, 6328, 6681,
6685, 6687, τόµ. Ι, σ. 6761, 6762, 6835, 6842, 6854,
6856, 6857, τόµ. ΙΒ, σ. 8223, τόµ. ΙΓ, σ. 9075, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11198, 11199, 11229, 11230, 11239, 11253, 11256,
11270, 11282, τόµ. ΚΑ, σ. 2367, 2398, 2404, 2409, 2414,
2419, 2456, 2475, 2480, 2481, 2483, 2484, 2545, 2607,
2621, 2891, 2895, 2926, 2928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 864, 869-871, 885, 890,
908, 1089, 1090, 1091, 1106, 1107, 1112, 1113.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1146,
1147, 1148, 1150, 1151.
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1135,
1147.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1139,
1289, 1363, 1364, τόµ. Ε, σ. 3935, τόµ. Ι, σ. 6762, 6842,
τόµ. ΚΑ, σ. 2546, 2895.
Αναφορά του σε τηλεοπτικές δηλώσεις του Πάνου Καµµένου, σχετικά µε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα.
τόµ. Β, σ. 1146, 1151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1285,
1286, 1287, 1289, 1334, 1337, 1338, 1361, 1362, 1363,
1364, 1474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις "ποινικές
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ευθύνες προσώπων, µέσω των οποίων δωροδοκήθηκαν η
Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από τη SIEMENS, κατόπιν
της οµολογίας Χριστοφοράκου". τόµ. Β, σ. 1419, 1420.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1462.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του. τόµ. Γ, σ. 1543.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1575, 1579,
1826, 1827.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1897, 1898.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ.
1951.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ,
σ. 1951.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2077,
2078, 2079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2232, 2233,
2235, 2236.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2340,
2359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτων ποσών που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από εταιρείες τύπου "Western Union". τόµ. Δ, σ. 2564.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3561, 3632-3634.
Αναφορά του στον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. τόµ. Ε,
σ. 3632.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών

έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3927,
3931, 3934, 3935-3937, 3944, τόµ. ΣΤ, σ. 3994.
Αναφορά του στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα
καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3934.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και
Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 4030.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των διοδίων από τις ανώνυµες εταιρείες εκµετάλλευσης,
παρά την µη τήρηση των νοµικών και συµβατικών υποχρεώσεών τους. τόµ. Ζ, σ. 4725, 4726, 4727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών". τόµ. Ζ, σ. 4846.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4892, 4893.
Οµιλία του επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5074, 5075, 5141, 5170.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εσωτερικών: α) "Κύρωση της Σύµβασης για
την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου", β) "Κύρωση
της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις ή έγγραφα και γ) "Κύρωση της Σύµβασης για
τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής
προς τους πρόσφυγες". τόµ. Η, σ. 5512, 5513.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5722, 5723, 5724, 5725, 5734, τόµ. Θ, σ.
6310, 6311, 6313, 6314, 6323, 6328.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Η, σ. 5909, 5910, 5911.
Αναφορά του στον λόγο Σκοπιανού Βουλευτή που στο
πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που διεξάγεται στην Ελληνική Βουλή, αποκάλεσε δύο φορές τη χώρα
του ως "Δηµοκρατία της Μακεδονίας". τόµ. Θ, σ. 6310,
6328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6399, 6406,
6407, τόµ. Ι, σ. 6759, 6762.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
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ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6633, 6646,
6655, 6656, 6658, 6659.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6685-6687, 6689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6831, 6833,
6836, 6842, 6854-6856, 6857, 6983, 6984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε καταυλισµό αθίγγανων
στα Μέγαρα Αττικής. τόµ. Ι, σ. 7058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7181, 7183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των δηµοτικών αστυνοµικών και των σχολικών φυλάκων. τόµ. ΙΒ, σ. 8223, 8224, 8225.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µη υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενα φάρµακα (ΜΥΣΥΦΑ). τόµ.
ΙΓ, σ. 9073, 9074, 9075.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11198, 11199, 11229, 11230, 11259, 11281, 11282.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11337.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ανεξαρτητοποιείται από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ, σ. 12087.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο τη Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι προσχωρεί στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών". τόµ. ΙΗ, σ. 173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις ". τόµ. ΚΑ, σ. 2367, 2395, 2409, 2410,
2411, 2610, 2621, 2622, 2623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη "γερµανική αυθαίρετη ανάµειξη στην εξωτερική - εθνική µας πολιτική". τόµ. ΚΑ, σ. 2417, 2418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2455, 2475, 2476, 2480, 2481, 2483, 2484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:

"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2544, 2545.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2891, 2895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την «εισβολή» τουρκικών ραδιοφωνικών σταθµών στη νήσο Πάρο,
αλλά και γενικότερα στην ελληνική επικράτεια. τόµ. ΚΑ, σ.
2926, 2927, 2928.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2933, 2936.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3946, 3947.
ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
Αναφορά του στον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. τόµ. Ε,
σ. 3590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6868.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10535.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1073.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1377, 1384, 1394.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2058,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11239, τόµ. ΙΘ, σ. 1005.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις του προσωπικού στα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Δ, σ. 3083, 3084.
Αναφορά του σε ρεπορτάζ του δηµοσιογράφου κ. Σκουρή, σχετικά µε διαπληκτισµό των Βουλευτών κ.κ. Χ. Καραγιαννίδη και Μ. Γλέζου. τόµ. Ε, σ. 3566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµι-
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κού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3566.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4023,
4680.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4952.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4966.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6675, 6688, 6689,
6696.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6918.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6928.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7133.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7948, 7958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8056.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφος 6 του ν. 3938/2011 µε τον
οποίο προβλέπεται η απορρόφηση του 50% από τον πίνακα
επιλαχόντων πυροσβεστών. τόµ. ΙΒ, σ. 8105, 8106.
Αναφορά του στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8785.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε υποστελέχωση του ΕΚΑΒ Δράµας. τόµ. ΙΓ, σ. 9071, 9072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες οδηγίες για τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντολογικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Δήµο Παρανεστίου
Δράµας. τόµ. ΙΕ, σ. 9955, 9956, 9957.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1004, 1005, 1067, 1068.
Αναφορά του στην αντικατάσταση Βουλευτών κατά την
συνεδρίαση της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1164, 1165.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1164, 1165.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3935, 3949.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8417, 8418, 8433, 8434.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
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Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8433, 8434.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8496, 8497.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11888, 11889.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 11889,
τόµ. ΙΗ, σ. 64, 86, 87, τόµ. ΙΘ, σ. 1281, 1288, 1483, τόµ.
Κ, σ. 1749.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 61, 87.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 61, 87.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας για την Β’
Σύνθεση του θερινού Τµήµατος 2014. τόµ. ΙΗ, σ. 190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 414, 428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1280, 1281, 1282, 1338.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1400.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1400-1402, 1403.
Αναφορά του σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας: "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 1401.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1481,
1482, 1483, 1550, 1560.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1680, 1749,
1755, 1758.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική ανα-

βάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1680, 1710-1712, 1749, 1755, 1758.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1710, 1711, 1749, 1755, 1905.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1770, 1793.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1770, 1793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1905, 1906, 1907, 2019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2337.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3941.
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της
Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της
Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο
για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου".
τόµ. Β, σ. 931.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε τα ιδιωτικά σχολεία.
τόµ. Β, σ. 1417, 1418.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
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1470, 1471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1830, 1831,
1832.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1832,
1837, 1838, 1893, 1899, 1900, 1901, τόµ. Δ, σ. 3435,
τόµ. Ζ, σ. 5364, τόµ. Θ, σ. 6400, τόµ. Ι, σ. 6798, 6889,
6891, τόµ. ΙΔ, σ. 9334, τόµ. ΙΕ, σ. 10446, τόµ. ΙΗ, σ. 332,
τόµ. Κ, σ. 1771,τόµ. ΚΑ, σ. 2853, τόµ. ΚΒ, σ. 3051, 3052,
3746, 3859.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1893.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 19691971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2460.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3103, 3105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3103-3105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3430-3432.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:1) Α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και Β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και 2) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα
της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών". τόµ. Ε, σ. 3824.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών

έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3939,
3940, 3941, 3942, 3943, τόµ. ΣΤ, σ. 3993.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4960.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5038, 5039, 5060, 5145, 5207, 5232.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5238, 5368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5447, 5479, 5480.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5479.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5793, 5794.
Αναφορά του στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς
και της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι, σ. 6798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6798.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6853.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης
των ζηµιών στην Κεφαλλονιά. τόµ. Ι, σ. 6889, 6891, 6892.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το Περιφερειακό Νο-
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σοκοµείο «Νοσηµάτων Θώρακα» της Πάτρας. τόµ. ΙΑ, σ.
7324, 7325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7358-7360, 7363.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου
σε αυτήν Πρωτοκόλλου". τόµ. ΙΑ, σ. 7837.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9257-9259.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις", το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΔ, σ. 9322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9333, 9334, 9351, 9427, 9435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9996.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9996, 10196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10189, 10195, 10449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
µελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις
23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά
στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη
σε αυτή Τελική Πράξη". τόµ. ΙΕ, σ. 10201.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10706-10708, 10780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11739-11741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 241.
Αναφορά του στην εφαρµογή της Τράπεζας Θεµάτων
στις προαγωγικές εξετάσεις του Λυκείου. τόµ. ΙΗ, σ. 303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες

διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 303, 304, 329, 332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 422-424, 430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
994-996, 1056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1487.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1679, 1712, 1755.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1712, 1755, 1915.
Αναφορά του στην απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της Μανωλάδας. τόµ. Κ, σ. 1712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1769.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1914-1916, 2014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κατασχέσεις σε ασφαλισµένους του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) που αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους. τόµ. ΚΑ, σ. 2633, 2634, 2635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2815, 2853, 2854, 2900.
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Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, πριν ολοκληρωθεί
ο κύκλος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για διακοπή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ" και να συνεχιστεί την εποµένη, ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. ΚΑ, σ. 2850,
2851.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3050, 3051.
Αναφορά του στη µνήµη του Παύλου Φύσσα, µε αφορµή
τη συµπλήρωση ενός χρόνου από την ηµέρα της δολοφονίας του. τόµ. ΚΒ, σ. 3050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3689, 3746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3859.
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1097.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1353.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1916.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2023.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2489-2491.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3776 - 3779,
3807, 3813.
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
812.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1462, 1463, 1464.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2045,
2046.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποιότητα
σήµατος κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Δ, σ. 3178, 3179.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3506.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5164.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8448,
8449, 8450, τόµ. Κ, σ. 1921, 1959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
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Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11767.
Αναφορά του σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας: "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 1357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1357-1359, 1360, 1405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1961.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των διοδίων στην Κεντρική Ελλάδα. τόµ. ΚΑ, σ.
2413, 2414.
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4623.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5912.
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1490.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1558.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2137.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2804.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3474.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5681.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση

διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8600.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης. τόµ. ΙΗ, σ. 37.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 317.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1019.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1020.
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
356, 701.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1834.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2205,
τόµ. Δ, σ. 2484, τόµ. Θ, σ. 6201, τόµ. ΙΒ, σ. 8536.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων συνταξιοδότησης
απολυµένων κλωστοϋφαντουργών. τόµ. Δ, σ. 2484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
θεµάτων συνταξιοδότησης απολυµένων κλωστοϋφαντουργών. τόµ. Δ, σ. 3085, 3086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6197.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9694.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία του σχετικά µε την προστασία του ελαιόλαδου από
τη νοθεία. τόµ. ΙΗ, σ. 187, 188.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της Διοίκησης του Οργανισµού «Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισµός - ΔΗΜΗΤΡΑ». τόµ. ΙΘ, σ. 965, 966.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2310, 2315, 2323, 2330, 2333,
2347.
ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Ορκωµοσία του, εις αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου
Μουσουρούλη, ο οποίος παραιτήθηκε για να συµµετάσχει
στις εκλογές για την ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
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"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1377.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1682, 1683.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από
το Βουλευτικό του αξίωµα, λόγω της εκλογής του ως Αντιπεριφερειάρχη Χίου. τόµ. ΚΑ, σ. 2362.

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3503, 3504.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5225, 5226.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία παθολογικής κλινικής και διαβητολογικού ιατρείου στο
Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης. τόµ. Η, σ. 5739, 5740.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5684-5686, τόµ. Θ, σ. 6190, 6191, 6330,
6331.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6713, 6714, 6729, 6730, 6733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
για στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών και τη δηµιουργία
νέου οργανογράµµατος του Υπουργείου. τόµ. Ι, σ. 7215,
7216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7338-7340, 7644, 7645, 7670.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν
συζητήθηκε, σχετικά µε τις ενέργειες για την απαγόρευση
της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της κλειστής λεκάνης της Μεσογείου, εν όψει µάλιστα
και της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΒ, σ. 8523.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού
εντός της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. ΙΒ, σ. 8523.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΒ, σ. 8523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10482-10484, 10596.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Α-

νταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11286, 11287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11339-11341.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2600.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2889, 2890.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσλειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και την αναστολή λειτουργίας του διαβητολογικού ιατρείου στο Μαµάτσειο Νοσοκοµείο Κοζάνης, παρά την παγκόσµια αναγνώριση της
προσφοράς του. τόµ. ΚΒ, σ. 2998.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3020, 3021, 3046.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 3020,
3021, 3054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
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άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3677-3679, 3718.
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Αναφορά του στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 365, 366.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
365-367, 697, τόµ. Β, σ. 815, 825.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Α, σ. 374.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 697.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 825,
1143, 1148, 1149, 1150, τόµ. Γ, σ. 1965, 1966, 2276, τόµ.
Δ, σ. 2341, τόµ. Ε, σ. 3546, 3637, 3718, τόµ. Ζ, σ. 4889,
4890, τόµ. Η, σ. 5710, τόµ. Θ, σ. 6639, 6640, τόµ. ΙΒ, σ.
8076, 8182, 8183, 8184, τόµ. ΙΔ, σ. 9352, 9677, 9681,
τόµ. ΙΕ, σ. 10049, 10446, τόµ. ΙΖ, σ. 11411, τόµ. ΙΘ, σ.
1031.
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1141.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη του Γενικού Γραµµατέα
και Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και στη διακοπή της χρηµατοδότησης της. τόµ. Β, σ. 1141, 1148.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1141, 1148.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1143,
1148, 1149, 1150, τόµ. ΙΔ, σ. 9681, τόµ. ΙΘ, σ. 800.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1338.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του. τόµ. Γ, σ. 1544.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη νοµιµότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών, λόγω µη εκφώνησης των ονοµάτων των Βουλευτών που είναι προσωρινά κρατούµενοι. τόµ. Γ, σ. 1544.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1965,
1966.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγκυρότητα και νοµιµότητα της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του, λόγω µη συµµετοχής των
τριών προφυλακισµένων Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
τόµ. Γ, σ. 1965, 1967.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ, σ. 1966, 1967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και α-

πρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2276 - 2278.
Αναφορά του στην προφυλάκιση των τριών Βουλευτών
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και στην απαγόρευση
συµµετοχής τους στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. τόµ.
Δ, σ. 2341.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2341.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του. τόµ.
Δ, σ. 2777.
Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3635-3637, 3717, 3718.
Αναφορά του στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4634.
Αναφορά του στις κατηγορίες εναντίον του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΣΤ, σ. 4635.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4887-4889, 4890.
Αναφορά του στη µη δυνατότητα των προφυλακισµένων
Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή να συµµετέχουν στις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. τόµ. Ζ, σ. 5361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5361-5363.
Αναφορά του στην προφυλάκιση Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Η, σ. 5710, τόµ. ΙΗ, σ. 238240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα κριτήρια
επιλογής της ανακρίτριας στη δικαστική υπόθεση της Χρυσής Αυγής. τόµ. Θ, σ. 6259, 6260, 6261.
Αναφορά του στη δικαστική έρευνα που διεξάγεται για
τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή. τόµ. Θ, σ. 6640.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
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λίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6640.
Αναφορά του στον λόγο Σκοπιανού Βουλευτή που στο
πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που διεξάγεται στην Ελληνική Βουλή, αποκάλεσε δύο φορές τη χώρα
του ως "Δηµοκρατία της Μακεδονίας". τόµ. Θ, σ. 6641.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6753.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8074-8076, 8183, 8184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8472, 8473, 8474, 8555.
Αναφορά του στη δίωξη Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΒ, σ. 8474, 8555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9354.
Οµιλία του επί της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
ΙΔ, σ. 9372.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9679, 9681.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου του µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκο. τόµ. ΙΔ, σ.
9679, 9681, τόµ. ΙΕ, σ. 10047, 10445.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10047.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10445.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου του µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκο. τόµ, ΙΔ, σ.
9679, 9681, τόµ. ΙΕ, σ. 10047, 10445.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10445.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου του µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκο και στις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χ. Αθανασίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 10802.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου, Α.
Ματθαιόπουλου, Κ. Μπαρµπαρούση και Χ. Αλεξόπουλου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10802.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων ε-

κτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11199, 11252, 11253.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11425.
Αναφορά του στην προφυλάκιση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και στην παρέλευση του τριµήνου που ορίζει ο νόµος για τη συζήτηση της άρσης της ασυλίας τους. τόµ. ΙΖ, σ. 12070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12070.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 238, 240.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 238240.
Αναφορά του στην προφυλάκιση Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και στις συνθήκες κράτησής τους.
τόµ. ΙΗ, σ. 321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 321-323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "ολιγωρία των δικαστικών αρχών και του Υπουργού Δικαιοσύνης
που οδηγεί σε "παραγραφή" των ευθυνών Ε. Βενιζέλου - Γ.
Παπακωνσταντίνου για το σκάνδαλο των υποβρυχίων. τόµ.
ΙΗ, σ. 704, 705, 706.
Αναφορά του στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ, σ. 799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1036-1038.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1037.
ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του. τόµ.
Α, σ. 24.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2140.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φύλαξη
παραµεθόριων περιοχών του Νοµού Ιωαννίνων. τόµ. Γ, σ.
2299.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3523, 3524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5242, 5243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5419, 5422, 5447, 5454,
5477, 5483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5662, τόµ. Θ, σ. 6184, 6211, 6329.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Περιφερειακό Σταθµό Δηµόσιας Ραδιοφωνίας στα Ιωάννινα. τόµ.
Η, σ. 5773, 5774.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6181,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11230, 11259, 11289, 11290, 11294, 11294,
11295, 11296, 11298, τόµ. ΙΗ, σ. 217.
Οµιλία του στο σ΄χεδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7330, 7634, 7668.
Αναφορά του στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων.
τόµ. ΙΑ, σ. 7668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
της τελευταίας ευκαιρίας για οφειλέτες του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ
και του ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 9172, 9173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταµεία. τόµ. ΙΗ, σ.
191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Ρυθµιστικό Σχέδιο των Ιωαννίνων και το Προεδρικό Διάταγµα για
τη Λίµνη Παµβώτιδα". τόµ. ΙΘ, σ. 1125.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10773, 10774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11174-11176, 11222, 11231, 11232, 11259, 11281,
11284, 11293, 11294, 11295, 11296, 11298.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 217.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 217.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβα-

σης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1770, 1779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1770, 1779, 1794.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2314, 2315.
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 394.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 862, 864-866, 886, 905,
906, 1087, 1088, 1106, 1113, 1115.
Οµιλία της συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά
µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ.
Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-102013) στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 862, 866.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1085,
1114, 1115, τόµ. Δ, σ. 2775,τόµ. ΙΓ, σ. 8799, 8801, 8805,
9090, 9091, 9105, 9107, 9108, 9142, τόµ. ΙΘ, σ. 809,856,
τόµ. Κ, σ. 1681, τόµ. ΚΑ, σ. 2363, 2575, 2623, 2624,
2625, 2901.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1940.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1940.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ελέγχους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και
το Ιατρείο των "Γιατρών του Κόσµου". τόµ. Δ, σ. 2566,
2582, 2583.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2775,
τόµ. ΙΓ, σ. 8799, 8800, τόµ. ΚΑ, σ. 2624, 2625.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3631.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρε-
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σιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8171, 8172.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δίωξη ασθενούς κρατουµένου για δηµοσιοποίηση στοιχείων, σχετικά µε τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας στο νοσοκοµείο των
Φυλακών Κορυδαλλού " ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ". τόµ. ΙΒ, σ.
8678, 8679, 8680.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8773, 8774, 8775, 8776, 8799,
8800, 8801, 8804-8805, 8806, 8823, 8833, 9048, τόµ. ΙΓ,
σ. 9080, 9090, 9091, 9107, 9108.
Αναφορά της στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8799.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση και την επανακατάθεση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου
19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 8806, 9048.
Αναφορά της στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9091, 9107.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγγραφή τριών Βουλευτών στον κατάλογο των οµιλητών, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις", µετά την προθεσµία που έχει ορισθεί, δηλαδή µετά τους δυο πρώτους ειδικούς αγορητές. τόµ. ΙΖ, σ. 11999, 12000.
Αναφορά της στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12012, 12013, 12018, 12058, 12059.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 733, 734, 756, τόµ. ΙΘ, σ. 806, 808, 809, 832, 833,
834, 846, 852, 855.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 832.
Αναφορά της στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ, σ. 833.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1404, 1405, 1406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1681.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις ". τόµ. ΚΑ, σ. 2368, 2369, 2370, 2396,
2401, 2402, 2572, 2573, 2574, 2575, 2598, 2606, 2612,
2624, 2625, 2628.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν.
927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2572.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3666.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10522.
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους
στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε." της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου "ΝΕΟΣΕΤ" και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. Α, σ. 330, 331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το επίδοµα
ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α, σ. 747, 748,
749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην επιχείρηση "SPRIDER
STORES". τόµ. Β, σ. 764, 765.
Αναφορά του στην καθυστέρηση σύστασης της Διακοµµατικής Επιτροπής για το κατοχικό δάνειο και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Β, σ. 1390.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1390, 1391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1537, 1575,
1577, 1910, 1943, 2232, 2235.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1910.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1988,
1989.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1901,
2229, 2235, τόµ. Ι, σ. 7106, τόµ. ΙΒ, σ. 8124, 8582, τόµ.
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ΙΔ, σ. 9675, 9936, 9939, 9943, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11081,
11220,11229, 11230, 11246, 11289, 11293, 11298, τόµ.
ΙΗ, σ. 701, τόµ. ΙΘ, σ. 1356, 1375,τόµ. Κ, σ. 1944, 2004,
τόµ. ΚΑ, σ. 2672, τόµ. ΚΒ, σ. 3746.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη στη διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ, σ. 2401, 2402.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζοµένους της "Olympic Handling". τόµ.
Ε, σ. 3181, 3182.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3447-3449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4019,
4020, 4639, 4677, 4681, 4707.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στην αλλαντοβιοµηχανία "ΝΙΚΑΣ". τόµ. ΣΤ, σ. 4659,
4660.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4681,
τόµ. Θ, σ. 6452, τόµ. ΙΗ, σ. 778.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. τόµ. Ζ, σ. 4753, 4754.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4961.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5340.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αίτηµα
µετεγκατάστασης του Καζίνου της Πάρνηθας που έχει καταθέσει η εταιρεία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» στο Υπουργείο Τουρισµού. τόµ. Η, σ. 5600, 5601.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προ-

βλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5621, 5622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζοµένους του φαρµακευτικού οµίλου
"ALAPIS". τόµ. Η, σ. 5801, 5802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στα προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας.
τόµ. Θ, σ. 6266, 6267, 6268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6362, 6363,
6450-6452, τόµ. Ι, σ. 6801, 6802, 6803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΒΕΕ". τόµ. Θ, σ. 6478, 6479, 6480.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6689, 6690, 6691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6823.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών. τόµ. Ι, σ. 7073,
7074.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε ακτοπλοϊκή σύνδεση
των νησιών των Φούρνων. τόµ. Ι, σ. 7105, 7106.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7230.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους απλήρωτους εκπαιδευτικούς
της χώρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7830, 7831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8045-8047, 8122, 8123, 8124,
8166, 8167, 8194.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη νοµική προστασία
των εργασιακών δικαιωµάτων των τετρακοσίων πενήντα
(450) εργαζοµένων στην επιχείρηση "HELLAS ONLINE".
τόµ. ΙΒ, σ. 8321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8553-8555, 8577, 8582.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση και απονοµή των συντάξεων. τόµ. ΙΒ, σ.
8673, 8674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9399, 9402, 9403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
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9634-9636, 9642, 9643, 9648, 9659, 9668, 9669, 9930,
9936, 9939, 9943.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9642.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9930.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Πρόγραµµα "Βοήθεια στο
Σπίτι (Π.Β.Σ.)". τόµ. ΙΕ, σ. 10641, 10642, 10643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 11081, 11083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11180, 11181, 11182, 11208, 11220, 11229, 11230,
11235, 11236, 11237, 11289, 11298.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών της χώρας. τόµ. ΙΗ,
σ. 194, 195.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 στο οποίο προβλέπονται ρυθµίσεις για το Ταµείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ). τόµ. ΙΗ, σ. 700, 701.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 777, 778, 784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1002, 1003.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1267-1269, 1289, 1311,
1312, 1313, 1332, 1338, 1348, 1356.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Γάζα. τόµ. ΙΘ, σ. 1268.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1369.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1369, 1370, 1408, 1409.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1819-1821, 1944, 1958, 1959, 2004,
2007.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για τηνΊδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισµού". τόµ. ΚΑ, σ. 2673.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας", β) "Κύρωση της Συµφωνίας

Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ" και γ) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την παρεµπόδιση και
πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης
και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". τόµ.
ΚΑ, σ. 2940.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
των στρατοπέδων συγκέντρωσης µεταναστών και τη δηµιουργία ανθρώπινων χώρων ανοικτών κέντρων φιλοξενίας
µεταναστών και προσφύγων. τόµ. ΚΒ, σ. 2999, 3000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3675-3677, 3717, 3729,
3734, 3738, 3750.
Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3729.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3945, 3951, 3953.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
698, 699, 700.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2166.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από το επιχειρούµενο κλείσιµο
του νοσοκοµείου Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα". τόµ.
Γ, σ. 2211, 2212, 2213.
Αναφορά της στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη
Γρηγορόπουλου και στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν
σε διαδήλωση µαθητών στη µνήµη του, στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3621.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3621.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξάλειψης των φαινοµένων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Η, σ. 5589, 5591.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5708.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5930.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6375.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8049, 8154, 8155.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8241,
τόµ. ΙΘ, σ. 1008, τόµ. ΚΒ, σ. 3022, 3023, 3751, 3843.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9648, 9649.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10648, 10663.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προετοιµασία του Πυροσβεστικού Σώµατος ενόψει της αντιπυρικής
περιόδου. τόµ. ΙΖ, σ. 12037, 12038, 12039.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1008.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1467,
1468.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη

θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3022, 3023.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3681, 3723, 3751, 3753,
3754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3843.
ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς της πρώην ΕΡΤ. τόµ. Α,
σ. 292.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
808, 809.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2048,
2049, 2050.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2050.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον Περιφερειακό Σταθµό Δηµόσιας Ραδιοφωνίας στα Ιωάννινα. τόµ.
Η, σ. 5773, 5774, 5775.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον απολογισµό των κυβερνητικών πράξεων στον τοµέα της δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης και την ασυλία του Ειδικού Διαχειριστή
της "ΕΡΤ Α.Ε." τόµ. Θ, σ. 6709, 6710, 6711.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Ι, σ. 7222, 7223.
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αρνητική στάση
των τραπεζών για την εφαρµογή της υπουργικής απόφασης
που προβλέπει τη δυνατότητα επιµήκυνσης της διάρκειας αποπληρωµής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µέσω τραπεζών µε επιδοτούµενο επιτόκιο. τόµ. Α, σ. 328, 329.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους
στο εργοστάσιο "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε." της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." και στα εργοστάσια ξύλου "ΝΕΟΣΕΤ" και "ΣΕΛΜΑΝ" στη Χαλκίδα. τόµ. Α, σ. 330, 331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των οφειλών των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ.
τόµ. Α, σ. 661, 662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική
για την αντιµετώπιση της οικονοµικής µετανάστευσης των
νέων Ελλήνων σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. τόµ. Α, σ. 744,
745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των πρώην εργαζοµένων στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας καιΈβρου από το
συνυπολογισµό του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας
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στους πλασµατικούς χρόνους του άρθρου 4 του ν.
3996/2011. τόµ. Α, σ. 746, 747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το επίδοµα
ανεργίας των εποχιακά εργαζοµένων. τόµ. Α, σ. 748, 749.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Β, σ. 760, 761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προτεραιότητες και το σχεδιασµό για την αντιµετώπιση της ανεργίας
των νέων. τόµ. Β, σ. 762, 763.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στην επιχείρηση "SPRIDER
STORES". τόµ. Β, σ. 764, 765.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των
ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων από νοσηλευτική
και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Β, σ. 788, 789.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συζητήσεις Κυβέρνησης-τρόικας για την απελευθέρωση των απολύσεων και τις νέες µειώσεις των συντάξεων. τόµ. Β, σ.
911, 912.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Β, σ. 914, 915.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους οικοδόµους. τόµ. Β, σ. 1121, 1122.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα προώθησης συνταξιοδότησης των αλιέων. τόµ. Β, σ.
1374, 1375.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1381, 1382, 1383, 1384, 1397, 1398,
1399, 1400.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1383,
τόµ. Δ, σ. 2400, τόµ. Ε, σ. 3181, τόµ. Θ, σ. 6173, 6338,
6339, τόµ. ΙΑ, σ. 7671, τόµ. ΙΒ, σ. 8149, τόµ. ΙΓ, σ. 9286,
τόµ. ΙΔ, σ. 9617, τόµ. ΚΒ, σ. 3836.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2038.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων µε τη νέα υπουργική απόφαση. τόµ. Δ, σ. 2399, 2400.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη στη διαθεσιµότητα των εργαζοµένων στους βρεφονηπιακούς σταθµούς του ΟΑΕΔ. τόµ. Δ, σ. 2401, 2402.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα ισχύοντα εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόµατος µακροχρόνιας ανεργίας. τόµ. Δ, σ. 2601, 2602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Δ, σ. 2611.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
του προσωπικού στα Υποκαταστήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Ανα-

τολικής Μακεδονίας-Θράκης. τόµ. Δ, σ. 3083, 3084.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
θεµάτων συνταξιοδότησης απολυµένων κλωστοϋφαντουργών. τόµ. Δ, σ. 3085, 3086.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
οφειλών για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες της Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. Δ, σ. 3087, 3088.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κεφαλαιοποίηση οφειλών των εµπόρων προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Δ, σ. 3174,
3175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ.
Δ, σ. 3177, 3178.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τους εργαζοµένους της "Olympic Handling". τόµ.
Ε, σ. 3181, 3182.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισµένων µητέρων ανηλίκων τέκνων. τόµ. Ε, σ. 3183.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολογική ενηµερότητα που ζητά ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών από τους ασφαλισµένους για την ένταξή τους στη ρύθµιση χρεών. τόµ. Ε, σ. 3184, 3185.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3645, 3646, 3649, 3650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4015,
4638, 4639, 4674, 4687, 4701, 4705, 4709, τόµ. Ζ, σ.
4762.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις στην αλλαντοβιοµηχανία "ΝΙΚΑΣ". τόµ. ΣΤ, σ. 4659,
4660.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξοικονοµήσεις και τους ελέγχους των ασφαλιστικών παροχών. τόµ.
ΣΤ, σ. 4661, 4662, 4663.
Αναφορά του στιςβουλευτικές συντάξεις. τόµ. ΣΤ, σ.
4687.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4687,
4688, 4689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µείωση
του ανθρώπινου δυναµικού των εννέα κέντρων προστασίας
παιδιού και των Παραρτηµάτων τους (Παιδοπόλεις). τόµ. Ζ,
σ. 4724, 4725.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους
της "Express Service". τόµ. Ζ, σ. 4750, 4751.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των
δικαιούχων επιδόµατος βαριάς αναπηρίας λόγω χρεών
τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Ζ, σ. 4752,
4753.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. τόµ. Ζ, σ. 4753, 4754.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το αίτηµα
µετεγκατάστασης του Καζίνου της Πάρνηθας που έχει καταθέσει η εταιρεία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» στο Υπουργείο Τουρισµού. τόµ. Η, σ. 5600, 5601.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ορθή ε-
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φαρµογή των υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στους εργαζόµενους. τόµ. Η, σ. 5602, 5603.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις οδηγών του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού Λάρισας.
τόµ. Η, σ. 5746, 5747.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους απολυµένους εργαζοµένους του φαρµακευτικού οµίλου
"ALAPIS". τόµ. Η, σ. 5802.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή του ενιαίου οικογενειακού επιδόµατος σε πολύτεκνες
και τρίτεκνες οικογένειες που επαναπατρίστηκαν τα τελευταία χρόνια. τόµ. Η, σ. 5803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ". τόµ. Η, σ. 5804.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αξιολογήσεις των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ, σ. 6172, 6173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργατών στην επιχείρηση "COCA COLA 3E". τόµ. Θ, σ. 6174,
6175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6206.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στα προγράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας.
τόµ. Θ, σ. 6266, 6267, 6268.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους επιστρατευµένους στην "ΣΤΑΣΥ Α.Ε.". τόµ. Θ, σ. 6338, 6339.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων από την "COCA - COLA 3Ε" στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 6340.
Οµιλία του σε δυο συναφείς ερωτήσεις, σχετικά µε α) το
Γηροκοµείο Βόλου και β) τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο
Βόλου. τόµ. Θ, σ. 6342, 6343, 6344.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του µέτρου του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. τόµ.
Θ, σ. 6476, 6477, 6478.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΒΕΕ". τόµ. Θ, σ. 6479, 6480.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων του ν.3996/2011 για τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων. τόµ. Ι, σ. 6751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο Κανονισµό του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). τόµ. Ι, σ. 7054, 7055.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού. τόµ. Ι, σ. 7056, 7057.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα των υπαλλήλων στην Τράπεζα Πειραιώς. τόµ. Ι, σ.
7103, 7104.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τροποποίηση της υπ’ αριθµόν 9/12.9.2011 εγκυκλίου του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων που αφορά το θεσµικό πλαίσιο ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολούµενων εργατών
γης. τόµ. ΙΑ, σ. 7367, 7369.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας για αλλαγή του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού
Ποσοστού Αναπηρίας για τους αγρότες. τόµ. ΙΑ, σ. 7369,
7370.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση ανάγκη εφαρµογής της στεγαστικής πολιτικής στη χώρα µας.
τόµ. ΙΑ, σ. 7371, 7372.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εναλλακτική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και συνταξιούχων
που αρνούνται, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να
παραλάβουν τον ΑΜΚΑ. τόµ. ΙΑ, σ. 7373, 7374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7651.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων,σχετικά µε α) τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων, β) την επανένταξη των κριτηρίων
για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ και γ)
την συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων. τόµ.
ΙΑ, σ. 7735, 7736.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της
παράδοσης των εργατικών κατοικιών στους δικαιούχους
στονΆγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7966.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το ενδεχόµενο εκπτώσεως στα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς για τους
κατόχους κάρτας ανεργίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7967, 7968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8149, 8150, 8163, 8164, 8171,
8176, 8197, 8198.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υπ’ αριθµ.
68/2013 εγκύκλιο που αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων µε διαδοχική ασφάλιση. τόµ. ΙΒ,
σ. 8319, 8320.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση και τα
αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος "ΝΕΑΡΧΟΣ".
τόµ. ΙΒ, σ. 8320.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη νοµική προστασία
των εργασιακών δικαιωµάτων των τετρακοσίων πενήντα
(450) εργαζοµένων στην επιχείρηση "HELLAS ONLINE".
τόµ. ΙΒ, σ. 8321.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την οικονοµική "ασφυξία" χιλίων ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ στο Νοµό Καστοριάς. τόµ. ΙΒ, σ. 8322, 8323.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κρατική
επιχορήγηση της "αναλογικής" σύνταξης, των επικουρικών
συντάξεων, του ΕΚΑΣ και του εφάπαξ από 1.1.2015. τόµ.
ΙΒ, σ. 8670, 8671.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί λήψης νέων αντεργατικών µέτρων. τόµ. ΙΒ, σ.
8672, 8673.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση και απονοµή των συντάξεων. τόµ. ΙΒ, σ.
8673, 8674.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή συντάξεων και εφάπαξ στους ασφαλισµένους του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ, σ.
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8683, 8684.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους
στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ. ΙΓ, σ.
8701, 8702, 8703.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη ΜΚΟ "ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΜΚΕ". τόµ. ΙΓ, σ. 8703, 8704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9064, 9065, 9105.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη ρύθµιση
της τελευταίας ευκαιρίας για οφειλέτες του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ
και του ΟΓΑ. τόµ. ΙΓ, σ. 9172, 9173.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή του έκτακτου επιδόµατος σε όλους τους ανέργους στις
γιορτές του Πάσχα. τόµ. ΙΓ, σ. 9173, 9174, 9175.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολική περικοπή των συντάξεων των ανασφάλιστων οµογενών υπερηλίκων Ποντίων και Βορειοηπειρωτών. τόµ. ΙΓ, σ. 9287,
9288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9379.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους µακροχρόνια άνεργους. τόµ. ΙΔ, σ. 9617, 9618.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου
και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ανέργων από
την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος. τόµ. ΙΕ, σ.
10638, 10639.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση των µηχανικών, τις εισφορές και την ασφαλιστική ενηµερότητά τους. τόµ. ΙΕ, σ. 10640, 10641.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο Πρόγραµµα "Βοήθεια στο
Σπίτι (Π.Β.Σ.)". τόµ. ΙΕ, σ. 10642, 10643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11422.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. τόµ. ΙΖ, σ.
12040, 12041.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των ασφαλιστικών εισφορών προς τα Ταµεία. τόµ. ΙΗ, σ.
191.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συνέχιση
της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών της χώρας. τόµ. ΙΗ,
σ. 194, 195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 651.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων στον "ΟΠΑΠ Α.Ε.". τόµ. ΙΘ, σ. 1124.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2444.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κατασχέσεις σε ασφαλισµένους του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) που αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους. τόµ. ΚΑ, σ. 2633, 2634, 2635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3739.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3836.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στα ειδικά σχολεία. τόµ. Α, σ.
281, 282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα φοίτησης των µαθητριών και µαθητών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους Τοµείς Υγείας
Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών και την άρση της
διαθεσιµότητας των εκπαιδευτικών που τους υπηρετούσαν.
τόµ. Α, σ. 283, 284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
801.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διείσδυση
της Χρυσής Αυγής στο χώρο της εκπαίδευσης. τόµ. Β, σ.
1370, 1371.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε τα ιδιωτικά σχολεία.
τόµ. Β, σ. 1417, 1418.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 2006.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2006.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στα ειδικά σχολεία της χώρας. τόµ. Γ, σ. 2329, 2330.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2425.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλή-
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µατα στη λειτουργία των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ).
τόµ. Ζ, σ. 4727, 4728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5004, 5009.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη σίτιση σε όλα τα σχολεία της χώρας. τόµ. Η, σ.
5598, 5599.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα "teachers4europe" στα σχολεία της χώρας µας. τόµ. Η,
σ. 5741, 5742, 5743.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση υλοποίηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. τόµ. Η, σ.
5743, 5744, 5745.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα
σχολεία της χώρας. τόµ. Θ, σ. 6176, 6177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6215, 6277.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγκρότηση άτυπων επιτροπών για τη συγγραφή Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (ΑΠΣ) στα λύκεια. τόµ. Ι, σ. 7297,
7299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του κτηρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών
στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να στεγαστεί αστυνοµικό τµήµα. τόµ. ΙΑ, σ.
7738, 7739.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων στους απλήρωτους εκπαιδευτικούς
της χώρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7830, 7832.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8598.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα νέα βιβλία
Γλώσσας του Δηµοτικού Σχολείου και του Γυµνασίου. τόµ.
ΙΓ, σ. 9289.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες οδηγίες για τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντολογικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στην περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Δήµο Παρανεστίου
Δράµας. τόµ. ΙΕ, σ. 9955, 9956, 9957.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9955.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων για την Α’ Λυκείου. τόµ. ΙΕ, σ.
10034, 10035.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την επαναφορά της
Γεωµετρίας σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στις πανελλήνιες εξετάσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10125,
10126.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11190, 11191.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11331.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών µονάδων σε όλη τη χώρα.
τόµ. ΙΖ, σ. 12099, 12101.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1337,
1338, 1340, 1341, 1362, 1363, 1475.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1341.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2170.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5922.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9119.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών µονάδων σε όλη τη χώρα.
τόµ. ΙΖ, σ. 12099, 12101.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1683.
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2039.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης,
που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3548.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
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των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4008-4010,
4670, 4702, 4704.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6484.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6856.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6856, 6866.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 607, 611, 635, 639-641.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 13.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1482.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2107.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2780.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2781.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3634-3635.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 16 και 17 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7125.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προ-

σώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8589.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου
και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9687.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10789.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1253, 1277-1279, 1312,
1316, 1330-1332, 1340, 1352, 1356.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1282,
1356.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2900.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση για τη διαγραφή των έργων υποδοµών της Κρήτης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2007-2013. τόµ. Γ, σ.
1839, 1840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3659-3661, 3662.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3661,
τόµ. Ζ, σ. 5080, 5212, 5228.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5032, 5038, 5056, 5058, 5074, 5075, 5091,
5159, 5160, 5168, 5208, 5212, 5223, 5228, 5229, 5230.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 5071, 5072.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5080.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες
διατάξεις", λόγω διαγραφής άρθρων από τον Υπουργό.
τόµ. Ζ, σ. 5233.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6430.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10520.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από
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το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής του ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11213.
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 388.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1936, 1937.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2284.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2796.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2797.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3599.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8572.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11842.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1995.
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 889, 897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1337,
1339, 1355.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1435.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3592.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5913,
τόµ. ΙΘ, σ. 1379, τόµ. Κ, σ. 1963.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6899.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1960, 1961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
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διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2835.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
των στρατοπέδων συγκέντρωσης µεταναστών και τη δηµιουργία ανθρώπινων χώρων ανοικτών κέντρων φιλοξενίας
µεταναστών και προσφύγων. τόµ. ΚΒ, σ. 3000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την διαµονή
145 παράνοµων οικονοµικών µεταναστών στα Χανιά. τόµ.
ΚΒ, σ. 3002, 3003. Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση της Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου µε µόνιµο προσωπικό.
τόµ. ΚΒ, σ. 3759, 3760.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διενέργεια έρευνας για απόδοση ευθυνών για την επίθεση των
ΜΑΤ κατά εργαζοµένων του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»
στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας. τόµ. ΚΒ, σ. 3761, 3762.
ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
336, 674, 675.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3489.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1968.
ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-

µων". τόµ. Η, σ. 5658-5661, 5720, 5721, τόµ. Θ, σ. 6182,
6183, 6184, 6211, 6212, 6329, 6332.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6327,
6328, τόµ. ΙΖ, σ. 11420, 11979, τόµ. Κ, σ. 1957, 2329.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9671, 9672.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11172-11174, 11184, 11222, 11227-11229, 11290,
11291, 11294.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11420, 11421.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 11978, 11981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". τόµ.
ΙΖ, σ. 11978, 11981.
Αναφορά του στα γεγονότα που διαδραµατίζονται στη
Λωρίδα της Γάζας. τόµ. Κ, σ. 1686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1686, 1687, 1688, 1692.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1956, 1957.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2327, 2328, 2329.
ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 262, 271, 272, 339, 351, 354, τόµ. Β, σ. 887,
889, 901, 905, 906, 913, 929, 1125, 1248, 1257, 1296,
1298, 1302, 1319, 1432, 1433, 1435, 1436, 1437, 1439,
1444, 1445, 1450, 1452, 1453, 1454, 1455, τόµ. Γ, σ.
1525, 1899, 1900, 1901, 1905, 1912, 1916, 2158,
2261,τόµ. Δ, σ. 2441, 2445, 2446, 2449, 2482, 2484,
2489, 2531, 2532, 2533, 2583, 3086, 3091, τόµ. Ε, σ.
3455, 3458, 3461, 3469, 3527, 3534, 3535, 3571, 3618,
3620, 3821, 3822, 3825, 3887, 3893, τόµ. ΣΤ, σ. 4355,
4685, 4686, 4688, 4689, 4695, 4696, τόµ. Ζ, σ. 4765,
4767, 4842, 4844, 4845, 4847, 4848, 4874, 4877, 4878,
4880, 4920, 4926, 4929, 5048, 5052, 5062, 5130, 5136,
5137, 5140, 5141, 5146, 5207, 5209, 5211, 5212, 5213,
5219, 5221, 5222, 5223, 5226, 5228, 5230, 5356, 5357,
τόµ. Η, σ. 5428, 5429, 5431, 5432, 5434, 5436, 5440,
5447, 5723, 5725, 5730, 5732, 5734, 5735,5771, 5773,
5778, 5782, τόµ. Θ, σ. 6224, 6228, 6229, 6235, 6237,
6238, 6239, 6240, 6368, 6410, 6440, 6642, 6643, 6644,
6646, 6647, 6651, 6652, 6653, 6654, 6656, 6658, 6659,
6670, 6680, 6681, 6682, 6685, 6687, 6691, 6692, 6693,
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τόµ. Ι, σ. 6758, 6805, 6807, 6808, 6832, 6835, 6836,
6843, 6845, 6981, 6982, 6983, 6984, 7180, 7183, 7221,
τόµ. ΙΑ, σ. 7350, 7352, 7639, 7644, 7649, 7906, 7907,
7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7980,
7999, 8000, 8001, τόµ. ΙΒ, σ. 8070, 8071, 8154, 8160,
8162, 8168, 8169, 8172, 8173, 8174, 8265, 8412, 8417,
8496, 8504, 8561, 8567, 8575, 8576, 8577, 8579, 8581,
8582, 8683, τόµ. ΙΓ, σ. 9054, 9061, 9251, τόµ. ΙΔ, σ.
9692, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, τόµ.
ΙΕ, σ. 9993, 10001, 10002, 10035, 10036, 10038, 10039,
10043, 10178, 10179, 10188, 10560, 10568, 10569,
10570, 10572, 10574, 10575, 10577, 10578, 10579,
10646, 10647, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 10671, 10744, 10748, 10754, 10755, 10757,
10758, 11081, 11083, 11172, 11174, 11339, 11389,
11390, 11391, 11395, τόµ. ΙΖ, σ. 11686, 11690, 11691,
11692, 11701, 11702, 11706, 11777, 11782, 11787,
11793, 12081, 12095, 12096, τόµ. ΙΘ, σ. 1267, 1271,
1275, 1306, 1308, 1315, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338,
1340, 1348, 1349, 1350, 1351, 1356, 1357, 1362, 1366,
1383, 1386, 1393, 1397, 1482, 1483, 1547, 1560, 1563,
1564, 1565, 1568, 1569, τόµ. Κ, σ. 1659, 1668, 1671,
1688, 1695, 1715, 1722, 1725, 1726, 1740, 1741, 1742,
1749, 1755, 1756, 1765, 1767, 1768, 1771, 1776, 1785,
1880, 1882, 1883, 1896, 1897, 1899, 1903, 1904, 1907,
1943, 1944, 1946, 1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1989,
1990, 1992, 2310, 2312, 2314, τόµ. ΚΑ, σ. 2393, 2401,
2404, 2408, 2409, 2411, 2421, 2426, 2432, 2438, 2440,
2475, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2483, 2484, 2552,
2553, 2554, 2555, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566,
2604, 2605, 2607, 2636, 2672, 2673, 2674, 2675, 2710,
2818, 2824, τόµ. ΚΒ, σ. 3719, 3721, 3722.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) στη µνήµη
των θυµάτων των δυνάµεων της κατοχής στα Κερδύλλια
Σερρών. τόµ. Α, σ. 700.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί προσωπικού θέµατος.
τόµ. Β, σ. 893, τόµ. ΣΤ, σ. 4681, 4687, 4688, τόµ. Ζ, σ.
5228, τόµ. Η, σ. 5431, τόµ. Θ, σ. 6238, 6239, τόµ. Ι, σ.
6755, τόµ. ΙΑ, σ. 7352, 7908, 7909, τόµ. ΙΒ, σ. 8575, τόµ.
ΙΘ, σ. 1335, 1336, 1337.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση, η
οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την ολοκλήρωση των
διαδικασιών για την ένταξη των υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών του Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας. τόµ. Β, σ. 913.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Β, σ. 915.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
τόµ. Β, σ. 1297.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ένταξη των υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικών του Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας στο Υπουργείο Υγείας. τόµ. Β, σ. 1420, 1421, 1422.
Συλλυπητήρια αναφορά της (Προεδρεύουσα) για το θάνατο του πολιτικού Νικολάου Μάρτη. τόµ. Γ, σ. 2261.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στα Εισόδια της Θεοτόκου, ηµέρα εορτασµού των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Δ, σ.
2481.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην 25η Νοεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.
τόµ. Δ, σ. 2555.

Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτων ποσών που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από εταιρείες τύπου "Western
Union". τόµ. Δ, σ. 2565.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3442, 3443, 3444.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3822.
Παρέµβασή της(Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και
αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. Ζ, σ. 4762.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν.
4163/2013 (ΦΕΚ Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4877, 4878.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στον τρόπο µε τον οποίο
ενηµερώνεται το Σώµα της Βουλής για τις δικογραφίες που
διαβιβάζονται σε αυτήν. τόµ. Ζ, σ. 5262, 5263.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5084-5086.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις", λόγω διαγραφής
άρθρων από τον Υπουργό. τόµ. Ζ, σ. 5233.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τον Περιφερειακό Σταθµό Δηµόσιας Ραδιοφωνίας στα Ιωάννινα. τόµ. Η, σ. 5775.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων
και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6225.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο καταπολέµησης της ανεργίας των
νέων και το πρόγραµµα εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ,
σ. 6689.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στην από κοινού συζήτηση δύο συναφών ερωτήσεων, σχετικά α) µε τη διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το "TAXIS" και β) µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών
µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και
την εφορία. τόµ. Ι, σ. 6748.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε τη στελέχωση της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
τόµ. Ι, σ. 7223.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7228.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της
Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµο-
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κρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". τόµ. ΙΑ, σ. 7649.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του
Συµβουλίου της 20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του
ν.2196/1994 (Α’ 41) και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7912.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας
συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο
χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της
Βουλγαρίας". τόµ. ΙΑ, σ. 7973.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην επέτειο της ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στο ελληνικό κράτος. τόµ. ΙΒ, σ.
8163.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη απάντηση Υπουργών σε επίκαιρες ερωτήσεις λόγω αναρµοδιότητας. τόµ. ΙΒ, σ. 8257, 8261.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην 8η Μαρτίου,"Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8261.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί της δήλωσης του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού
Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ.
8328.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8561, 8565.
Παρέµβασή της (Προεδρεύουσα) στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9064.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9243-9245.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν η πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός
του, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της.
τόµ. ΙΔ, σ. 9367.
Οµιλία της στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9630.

Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π.
Μπαλτάκου και του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9932, τόµ. ΙΕ, σ.
10039.
Αναφορά της στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από
την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1367.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1367-1369.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) σχετικά µε την εισαγωγή
τροπολογιών άσχετων µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου
του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας: "Φάροι, Στρατολογία και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1393.
Οµιλία της (Προεδρεύουσα) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,
σε θερινό Τµήµα και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την
επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1766, 1768, 1771.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1987.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1987.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στα αρχαιολογικά ευρήµατα στην Αµφίπολη. τόµ. ΚΑ, σ. 2631.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στη συµπεριφορά των
Βουλευτών εντός του Κοινοβουλίου και στις υβριστικές εκφράσεις που χρησιµοποιούνται. τόµ. ΚΑ, σ. 2674.
Αναφορά της (Προεδρεύουσα) στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3723, 3729, 3730.
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυ-
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ρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5656-5658, 5688, τόµ. Θ, σ. 6180, 6181,
6211, 6328.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6328,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10774.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11081-11083, 11219.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11906.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2310-2312.
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2515.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3622.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του κτηρίου του παλιού νοσοκοµείου της Ρόδου. τόµ. Ι,
σ. 7067, 7068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8188, 8189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8556-8558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1086, 1087.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1326-1328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1923, 1924.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9958, 10066, 10067.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10103,
10159.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3480.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3971,
3972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4354,
4613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7649.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3665-3667, 3713, 3747.
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Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3729, 3747.
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
οριστικού κλεισίµατος της χωµατερής στη θέση "Νταµάρι
Κόκκινου" της Τοπικής Κοινότητας Αγαλά Ζακύνθου και
πλήρους αποκατάστασης του χώρου. τόµ. Α, σ. 666, 667,
668.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2098,
2099.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2099,
τόµ. Ι, σ. 7194, 7195, 7198,τόµ. ΙΖ, σ. 12029, 12097, τόµ.
Κ, σ. 1919, τόµ. ΚΒ, σ. 3657, 3659, 3661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3966,
3967.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ,
σ. 5069.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6622, 6624,
6653, 6654, 6655, 6657, 6660.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6622, 6657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7110, 7165, 7194,
7195, 7197.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7198, τόµ.
ΙΘ, σ. 1288.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7386.

Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9105.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 11981, 11995,
12020, 12023, 12027, 12028, 12080.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 11995, 11996, 12018, 12026, 12027, 12028,
12044, 12045, 12080, 12081.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
Φ.Π.Α. στους δικηγόρους. τόµ. ΙΖ, σ. 12097, 12098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1287, 1288, 1320,
1338, 1349, 1352.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Γάζα. τόµ. ΙΘ, σ. 1287-1288.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1530,
1531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1677, 1678.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1677, 1678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1904, 1918, 1919, 1920, 1963, 1982,
1993, 1994, 1998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2390, 2391, 2392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για τηνΊδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισµού". τόµ. ΚΑ, σ. 2672,
2675, 2676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3641-3643, 3648, 3654,
3657, 3658, 3659, 3660.
Αναφορά του στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3658.
ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 839.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1503.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5076.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11909.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ. 1203, 1214.
ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Ορκωµοσία της εις αντικατάσταση της κας Σοφίας Σακοράφα, η οποία παραιτήθηκε για να συµµετάσχει στις εκλογές για την ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1951, 1970, 1971.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1970.
Αναφορά της στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1971.
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2148,
2152.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3698-3700.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9387, 9388, 9389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11858-11860.
ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ρόλο του
Λιµενικού Σώµατος στην υπεράσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ.
τόµ. Γ, σ. 1840, 1841.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2040.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών. τόµ. Δ, σ. 2552,
2553.
Αναφορά του στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3594.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3594.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5620, 5621.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε αποχώρηση
του Λιµενικού Σώµατος από την περιοχή της Λαδοξέρας.
τόµ. Θ, σ. 6475, 6476.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενδείξεις
για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Νότια
Κρήτη. τόµ. ΙΒ, σ. 8099.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση και τα
αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος "ΝΕΑΡΧΟΣ".
τόµ. ΙΒ, σ. 8320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9627, 9628, 9666.
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Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9683.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9683.
ΚΟΥΙΚ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1287,
τόµ. Ε, σ. 3902, τόµ. Ζ, σ. 4918, 5279, τόµ. ΙΓ, σ. 8821,
τόµ. ΙΔ, σ. 9576, τόµ. ΙΕ, σ. 10104, 10159, 10160, 10163,
10201, 10409, 10410, τόµ. ΙΘ, σ. 803, 812, 1281,1282,
1287, 1288, 1339,1569, τόµ. Κ, σ. 1765, 1788, 1795,
1882, 1907, 1947, 2000, 2014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1287.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1481.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1549.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2050,
2051.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3668, 3669.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν σχετικά
µε τη Θράκη. τόµ. Ε, σ. 3922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3922.
Αναφορά του στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής (Σκοπιανό ΑΟΖ). τόµ. Ζ, σ. 4766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της
Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". τόµ. Ζ, σ.
4766.
Αναφορά του στην ανάληψη της Προεδρίας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης από την Ελλάδα και τον προϋπολογισµό
αυτής. τόµ. Ζ, σ. 4766, 4767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5046, 5047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5243, 5244, 5279.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή ΣυντονισµούΠτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5408, 5438.
Αναφορά του στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η, σ.
5438.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές αποζηµιώσεων για την ευλογιά
των αιγοπροβάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 7690, 7691, 7692.
Αναφορά του στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο. τόµ. ΙΑ,
σ. 7712.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7714, 7715.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ, σ. 7715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου
και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη
Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". τόµ. ΙΑ, σ.
7972.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". τόµ. ΙΑ, σ. 7988.
Αναφορά του στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ. 7988, 7998, 7999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ. ΙΑ, σ. 7998, 7999.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9379, 9380.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10098, 10104.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10104.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
µελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις
23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά
στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη
σε αυτή Τελική Πράξη". τόµ. ΙΕ, σ. 10200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της
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ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών µελών της αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων
Συµφωνίας". τόµ. ΙΕ, σ. 10407, 10410.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10537.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10740, 10741.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11334.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11889, 11890.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ, σ. 12122.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής και το άρθρο 62
του Συντάγµατος, όπου λέει: "Η άδεια για την άρση της ασυλίας θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση του Εισαγγελέα
για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής", στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ.
12122.
Πρότασή του για τέλεση Ειδικής Συνεδρίασης, παρουσία
του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µε αφορµή τη συµπλήρωση σαράντα χρόνων από το πραξικόπηµα και την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο και την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στην Ελλάδα. τόµ. ΙΘ, σ. 787.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 795, 796, 803, 819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1281, 1282, 1314,
1335, 1336, 1339, 1340, 1351.
Αναφορά του στις εκδηλώσεις µνήµης για τα σαράντα
χρόνια της κυπριακής τραγωδίας και στο αίτηµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων για ειδική εκδήλωση στη Βουλή παρουσία του Προέδρου της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1476,
1485, 1550, 1551, 1569.
Αναφορά του στη συνάντηση του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων µε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δηµοκρατίας και στο κυπριακό ζήτηµα. τόµ. ΙΘ, σ. 1485.
Αναφορά του στην Ελληνική Προεδρία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και στο ζήτηµα της µετανάστευσης. τόµ. ΙΘ, σ.
1550.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ει-

σαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1765, 1766, 1768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1765, 1766, 1768, 1787, 1788, 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1904, 1907-1909, 1947, 2000, 2014,
2022.
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΗ, σ. 39.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΑ, σ. 2714, 2715.
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
Αναφορά του στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
361-363, 679, 705, 712, τόµ. Β, σ. 816, 817, 822.
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και των
ναυπηγείων Σκαραµαγκά µε αφορµή επίκαιρη ερώτηση του
Προέδρου του Συνασπισµού ΡιζοσπαστικήςΑριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Υπουργό ΕθνικήςΆµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Α, σ. 705.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 712.
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Β, σ. 822.
Αναφορά του σε τηλεοπτικές δηλώσεις του Πάνου Καµµένου, σχετικά µε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα.
τόµ. Β, σ. 1139, 1140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1139, 1140, 1150.
Αναφορά του στο θέµα των ελληνικών οµολόγων και στο
PSI. τόµ. Β, σ. 1140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1474.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1895, 1896, 1898,
1900.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
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κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 20602062, 2065, 2070.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2065, 2070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2232, 2233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2250,
2279, 2280, 2287, τόµ. Δ, σ. 2774, 2776, 2815, 3108,
3109, 3126, τόµ. Ε, σ. 3458, τόµ. ΣΤ, σ. 4689, 4701, τόµ.
Ζ, σ. 4926, 5048, 5163, 5212, 5222, 5357, τόµ. Η, σ.
5711, 5907, 5911, 5913, τόµ. Θ, σ. 6405, 6618, 6637,
τόµ. Ι, σ. 6785, 6786, 6807, 6842, τόµ. ΙΑ, σ. 7649, 7903,
7904, 7905, 7906, 7909, 7912, τόµ. ΙΓ, σ. 8834, 9099,
9100, τόµ. ΙΔ, σ. 9644,9946, τόµ. ΙΕ, σ. 9987, 10100,
10104, 10105, 10162, 10163, 10441, 10557, 10560, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 11403, τόµ. ΙΖ, σ. 11752, τόµ. ΙΘ, σ. 1531, τόµ. Κ,
σ. 2334, τόµ. ΚΑ, σ. 2511, τόµ. ΚΒ, σ. 3829.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πολιτικού
Νικολάου Μάρτη. τόµ. Γ, σ. 2274.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2274, 2275, 2276,
2279, 2286, 2287.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 23512353, 2355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2521, 2522.
Αναφορά του στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του
Κράτους. τόµ. Δ, σ. 2522.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2777,
2814.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 942 και
ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατά-

ξεις", σχετικά µε την τιµολόγηση των φαρµάκων. τόµ. Δ, σ.
2814, 2815.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες
ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων" (Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3108, 3116,
3126, 3129, 3131, 3132.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3109, 3131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3646, 3647, 3648.
Αναφορά του στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα
καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3932.
Αναφορά του στις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν σχετικά
µε τη Θράκη. τόµ. Ε, σ. 3932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 39323934, 3937.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4058.
Αναφορά του στιςβουλευτικές συντάξεις. τόµ. ΣΤ, σ.
4689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4699-4701,
4704, 4708.
Αναφορά του στα προβλήµατα λειτουργίας του Οργανισµού Καταπολέµησης Ναρκωτικών. τόµ. Ζ, σ. 4882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4882.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4892.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ι-
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διωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5032, 5080, 5091, 5161, 5162, 5163, 5211,
5212, 5222.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
"Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5070.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5080,
τόµ. Ι, σ. 6761, τόµ. ΙΘ, σ. 1070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5357, 5358, 5359.
Αναφορά του στον τρόπο της διαδικασίας που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η, σ. 5415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5443-5445.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5478,
5479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5478, 5479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5718, 5719, 5720, τόµ. Θ, σ. 6182, 6212,
6214,6324, 6325.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5789, 5790.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ. 5913.
Αναφορά του στον λόγο Σκοπιανού Βουλευτή που στο
πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που διεξάγεται στην Ελληνική Βουλή, αποκάλεσε δύο φορές τη χώρα
του ως "Δηµοκρατία της Μακεδονίας". τόµ. Θ, σ. 6325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6403, 6404,
6405, 6406, τόµ. Ι, σ. 6761, 6785, 6786, 6795.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6637, 6638.
Αναφορά του στους σεισµοπαθείς κατοίκους της Κεφαλλονιάς. τόµ. Θ, σ. 6684.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6684, 6685.
Αναφορά του στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς
και της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι, σ. 6782, 6786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6847, 68486850.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7187, 7190, 7190,
7191, 7192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7354, 7655.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε χρηµατοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ,
σ. 7355, 7655.
Αναφορά του στη λεγόµενη "λίστα Νικολούδη". τόµ. ΙΑ,
σ. 7655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7811, 7903, 7904, 7905,
7906, 7909, 7912, 7913.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7952, 7953.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8071, 8072, 8115, 8135, 8180,
8325, 8326.
Αναφορά του στην αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη, µε αφορµή τη συµπλήρωση των είκοσι χρόνων από το θάνατό
της. τόµ. ΙΒ, σ. 8135.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου, "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8264.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντι-
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µετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8281, 8282.
Οµιλία του επί της δήλωσης του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8325, 8326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8435, 8436, 8467, 8468, 8469, 8470, 8547,
8548, 8549, 8561, 8578.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου
νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του
Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992
(Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8435, 8436.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
8834.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8834-8836,9091, 9092, 9099, 9100,
9101.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9091, 9099, 9100.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9253.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9343, 9345-9347, 9437.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9644, 9654, 9655, 9929, 9934, 9946.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9685.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9685, 9929, 9934, 9946, τόµ. ΙΕ, σ.
9991, 9992, 9993, 10002, 10100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9992, 9993, 10100, 10160, 10162, 10163,
10456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ε-

κλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10189, 10190, 10441, 10442.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10441, 10442,10560, 10561.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της
Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ, σ. 10560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10560, 10585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10693, 10701, 10754, 10760, 10761,
10762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11282, 11283, 11284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11755, 11756, 11757, 11867.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12019, 12064, 12067.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12019, 12020.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη γεωργία και κτηνοτροφία στο
Νοµό Ρεθύµνου. τόµ. ΙΗ, σ. 53, 54.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων παροχής δωρεάν εξυπηρέτησης των αγροτών για την
υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Υποβολής Δηλώσεων. τόµ. ΙΗ, σ. 57, 58.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη συνδυαστικών µέτρων για την ενίσχυση της παραγωγής των εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΗ, σ. 168, 169, 170.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού στην Πελοπόννησο. τόµ. ΙΗ, σ. 285, 286, 287.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο
κρούσµα ευλογιάς αιγοπροβάτων στονΈβρο. τόµ. ΙΗ, σ.
605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1067, 1068, 1069.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την ισχυρή χαλαζόπτωση
στην γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή στο νοµό Σερρών.
τόµ. ΙΘ, σ. 1122, 1123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Α-
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πλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1531.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δραµατικές επιπτώσεις του καταρροϊκού πυρετού στην αιγοπροβατοτροφία. τόµ. ΚΑ, σ. 2415, 2416, 2417.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε τη διαχείρισητων προβληµάτων διάθεσης της αγροτικής παραγωγής που πλήττεται από το ρωσικό εµπάργκο και
β) µε τη λήψη µέτρων αναπλήρωσης του εισοδήµατος των
ροδακινοπαραγωγών. τόµ. ΚΑ, σ. 2509, 2510, 2511.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξάπλωση τού ιού τού καταρροϊκού πυρετού σε όλη τη χώρα. τόµ.
ΚΒ, σ. 3707, 3708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3829.
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
807, 808.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 12651267, 1314.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1534, 1909,
2233.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1909.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2015,
2016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της
Εµπορίας Ανθρώπων". τόµ. Δ, σ. 2709.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του. τόµ.
Δ, σ. 2774, 2775.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2775,

τόµ. ΚΑ, σ. 2604, τόµ. ΚΒ, σ. 3861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3135.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3584.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:1) Α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και Β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και 2) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα
της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών". τόµ. Ε, σ. 3823.
Αναφορά του στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα
καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3823.
Αναφορά του στην Ελένη Παπαδάκη, τη µεγαλύτερη Ελληνίδα τραγωδό του Μεσοπολέµου, που συνελήφθη και εξετελέσθη από τους δολοφόνους της ΟΠΛΑ. τόµ. Ε, σ.
3823.
Συλλυπητήρια αναφορά του στην οικογένεια του εργάτη
που σκοτώθηκε στη "ΛΑΡΚΟ". τόµ. Ε, σ. 3823.
Αναφορά του στη συµπλήρωση σαράντα ηµερών από τη
δολοφονία των δύο µελών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή στο Νέο Ηράκλειο. τόµ. Ε, σ. 3937.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3937,
3956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4017,
4636, 4676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών". τόµ. Ζ, σ. 4844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
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της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5187-5189.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στοΆµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου
2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". τόµ. Η, σ. 5829.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6215,
τόµ. ΙΑ, σ. 7780, 7781, τόµ. ΙΒ, σ. 8248, τόµ. ΙΕ, σ. 10201,
τόµ. ΙΖ, σ. 11417, τόµ. ΙΗ, σ. 208, τόµ. Κ, σ. 1733, 1734,
1735, τόµ. ΚΒ, σ. 3645, 3673.
Αναφορά του στην προφυλάκιση Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Θ, σ. 6219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6374.
Αναφορά του στους σεισµούς και στους σεισµοπαθείς της
Κεφαλλονιάς. τόµ. Ι, σ. 6813, 6979.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6813, 6979.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διάταξη
του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας που πέρασε η συγκυβέρνηση, µε την οποία περιστέλλεται το δικαίωµα πληροφόρησης του κατηγορουµένου. τόµ. Ι, σ. 7066, 7067.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7780, 7781, 7892.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8249.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΙΒ, σ. 8250.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προ-

σώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8426, 8502-8504.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαζική
παραίτηση στελεχών του Κέντρου Φορολόγησης Μεγάλου
Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). τόµ. ΙΒ, σ. 8677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8779, 8812.
Αναφορά του στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ, σ. 9619, 9620.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9683.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9992, 10174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10173-10175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
µελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις
23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά
στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη
σε αυτή Τελική Πράξη". τόµ. ΙΕ, σ. 10201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών µελών της αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων
Συµφωνίας". τόµ. ΙΕ, σ. 10408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10418.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10678.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11314, τόµ. ΙΖ, σ. 11417.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11425.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 208.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
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διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 300.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1664-1666, 1721.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1721, 1911.
Αναφορά του στη σύλληψη της κόρης του δηµοσιογράφου Μ. Καψή. τόµ. Κ, σ. 1733, 1734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1911, 2007.
Αναφορά του στην 29η Αυγούστου του 1949, ηµέρα της
λήξης του Εµφυλίου πολέµου. τόµ. Κ, σ. 2320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2373-2375, 2386, 2389, 2391, 2392, 2603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων ΣυµβατικώνΌπλων που µπορούν
να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα
αδιακρίτως αποτελέσµατα". τόµ. ΚΑ, σ. 2636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Συµφωνίας για τηνΊδρυση Διεθνούς Ακαδηµίας κατά της Διαφθοράς ως Διεθνούς Οργανισµού". τόµ. ΚΑ, σ. 2672.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης
για οικονοµική συνεργασία», γ) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας» και δ)«Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». τόµ. ΚΑ, σ. 2727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επω-

νυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2815.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3645, 3646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3672, 3673.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3786, 3787,
3816, 3861.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2037.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2065,
τόµ. Η, σ. 5907, τόµ. ΙΕ, σ. 10105, 10159, τόµ. ΙΣΤ, σ.
10697, 10702, τόµ. ΙΖ, σ. 11681, 11682, 11868.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3499.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 4998-5000.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5096.
Αναφορά της στην 8η Μαρτίου, "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8265.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10070.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10070, 10103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10180.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10702.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11681, 11691.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11759-11761, 11868.
Επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής
ορίζεται ως Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ, σ. 12113.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2448.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2810.
Αναφορά της στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2931.
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.

806.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2505.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3122, 3123.
Αναφορά του στο θέµα των κλειστών Πανεπιστηµίων και
στην παραποµπή του Πρύτανη του ΕΚΠΑ στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο. τόµ. Ε, σ. 3523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3523.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5007.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6273,
6302, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11246,τόµ. ΚΑ, σ. 2425, 2478, τόµ. ΚΒ,
σ. 3838.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση επανατοποθέτηση όσων εκπαιδευτικών παραµένουν σε διαθεσιµότητα. τόµ. Ι, σ. 6884, 6885.
Αναφορά του στο θέµα της καλλιέργειας των γενετικά
τροποποιηµένων φυτών. τόµ. ΙΒ, σ. 8239.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8239.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8519.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8618.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίω-
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σης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9080, 9081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9080, 9081.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 751, 752.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2425, 2426, 2454, 2455, 2477, 2478, 2484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3793, 3794,
3838, 3843, 3844, 3845.
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 19711973.
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3516, 3517.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3517,
τόµ. ΙΑ, σ. 7807, τόµ. ΙΒ, σ. 8130, 8131, τόµ. ΙΔ, σ. 9644.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:1) Α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και Β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈ-

νωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και 2) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα
της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών". τόµ. Ε, σ. 3825.
Αναφορά του στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα
καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5149.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6718.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7803, 7807.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8047, 8131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8431, 8532, 8533, 8556.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9646, 9647.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9970.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9970, 10074.
Επιστολή του του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές" κ. Π. Μουτσινά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής ορίζεται
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Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΗ, σ.
421.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 778.
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά
µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την ανταλλαγή µελών
των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". τόµ. Β, σ.
1248.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2012.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της επιχείρησης "Αταλάντα" κατά της πειρατείας στη Μεσόγειο για την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων.
τόµ. Ζ, σ. 4715, 4716.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. τόµ.
Η, σ. 5771, 5772, 5773.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ενδεχόµενους περιβαλλοντικούς κινδύνους στη Μεσόγειο από την
καταστροφή των χηµικών όπλων της Συρίας. τόµ. Ι, σ.
6883, 6884.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταστροφή µέρους του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας στη
λεκάνη της Μεσογείου. τόµ. ΙΑ, σ. 7696, 7697.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες για ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά στη Μεσόγειο. τόµ. ΙΑ,
σ. 7698, 7699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου
και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη
Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". τόµ. ΙΑ, σ.
7973.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7980,
τόµ. ΙΕ, σ. 10410, 10667.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". τόµ. ΙΑ, σ. 7988, 7990.
Αναφορά του στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ. 7989, 7990, 7999, 8001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ. ΙΑ, σ. 7999, 8001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
µελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις
23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά

στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη
σε αυτή Τελική Πράξη". τόµ. ΙΕ, σ. 10202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών µελών της αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων
Συµφωνίας". τόµ. ΙΕ, σ. 10410, 10411.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας προς την
Ελλάδα και την υπογραφή Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας-Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. τόµ. ΙΕ,
σ. 10644, 10645.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10653, 10654,
10655, 10664, 10665, 10666, 10667, 10668, 10669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1391.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης
για οικονοµική συνεργασία», γ) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας» και δ)«Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». τόµ. ΚΑ, σ. 2728, 2729.
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναφορά του στην 17η Οκτωβρίου, Διεθνή Ηµέρα κατά
της Φτώχειας. τόµ. Α, σ. 709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
709.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1264,
1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1289, 1290, 1331, 1332,
1334.
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1279.
Αναφορά του στην καθυστέρηση της σύστασης της Δια-
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κοµµατικής Επιτροπής για το κατοχικό δάνειο και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Β, σ. 1279, 1289.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1288,
1290, 1330, 1332, 1334, 1385, 1386, 1433, 1437, 1452,
τόµ. Δ, σ. 2411, 2412, 2415, 2441, 2469, 2476, 2479,τόµ.
Ε, σ. 3493, τόµ. Ζ, σ. 4918, 4920, 5016, 5198, 5199,
5208, τόµ. Θ, σ. 6198, 6206, 6695, 6696, 6700, τόµ. ΙΑ, σ.
7718, 7719, τόµ. ΙΒ, σ. 8190, τόµ. ΙΔ, σ. 9552,τόµ. ΙΕ, σ.
10055, 10057, 10656, 10668, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11253, τόµ. ΙΘ,
σ. 1334, 1335, 1336, 1374, 1375, 1391, 1393, 1483,
1560, 1561, τόµ. Κ, σ. 1680, 1756, 1757, 1765, 1767,
1771, 2336, τόµ. ΚΑ, σ. 2888, 2889, 2901, 2902.
Αναφορά του στην καθυστέρηση σύστασης της Διακοµµατικής Επιτροπής για το κατοχικό δάνειο και τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Β, σ. 1385.
Αναφορά του στην ανάγκη ύπαρξης διερµηνέων της νοηµατικής γλώσσας κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της
Ολοµέλειας της Βουλής. τόµ. Β, σ. 1385.
Αναφορά του στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Β, σ. 1385.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1385, 1386, 1392, 1397, 1399, 1400.
Αναφορά του στη 1η Νοεµβρίου, Πανελλήνια Ηµέρα Δωρεάς Οργάνων. τόµ. Β, σ. 1399.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Β, σ. 1433.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1433, 1435, 1436, 1450, 1451, 1453,
1454, 1455.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1454,
1455, τόµ. ΙΘ, σ. 1335, 1336, 1337.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 19591961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2411, 2412, 2438, 2439, 2440, 2441,
2469, 2471, 2473, 2475, 2476, 2477.
Αναφορά του στα κλειστά Πανεπιστήµια, λόγω της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων τους. τόµ. Δ, σ. 2439.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2773,
2777.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3491, 3492, 3493, 3716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4620,
4621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4878, 4881.
Αναφορά του στη σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Ζ, σ.
4881.
Αναφορά του στα προβλήµατα λειτουργίας του Οργανισµού Καταπολέµησης Ναρκωτικών. τόµ. Ζ, σ. 4881.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4919, 4920.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5016, 5017.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5198, 5199, 5206, 5208, 5209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6205, 6206.
Αναφορά του στους σεισµοπαθείς κατοίκους της Κεφαλλονιάς. τόµ. Θ, σ. 6680.
Αναφορά του στους σεισµούς της Κεφαλλονιάς. τόµ. Ι, σ.
6904.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6680, 6681, 6682,
6695, 6698, 6700, 6701, 6702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6904, 6905,
6906.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αρνητικές
συνέπειες από την εφαρµογή των προτάσεων του ΟΟΣΑ
για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου παρασκευής
και πώλησης άρτου. τόµ. Ι, σ. 7209, 7210, 7211.
Αναφορά του στην απόφαση του Προέδρου της Βουλής
και της Διάσκεψης των Προέδρων για τη σύσταση δικοµµατικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του γερµανοκατοχικού δανείου τόµ. ΙΑ, σ. 7711.
Αναφορά του στα γεγονότα στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ.
7711, 7712, 7713.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7711, 7719,
7720.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ, σ. 7712.
Αναφορά του στο Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο. τόµ. ΙΑ,
σ. 7712.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8185, 8189, 8190.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8245.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8245, 8247, 8255.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΙΒ, σ. 8246.
Αναφορά του στο ζήτηµα της διαγραφής των λεγόµενων
"αιώνιων φοιτητών". τόµ. ΙΒ, σ. 8246.
Αναφορά του στην απόφαση της Βουλής για συγκρότηση
διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για το θέµα
των γερµανικών αποζηµιώσεων. τόµ. ΙΒ, σ. 8246.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8441, 8516.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8617.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.

τόµ. ΙΔ, σ. 9952, 9558, 9559, 9569.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10045.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10045, 10056, 10057,
10058.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10655, 10656,
10657, 10664, 10667, 10668, 10669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11253, 11254.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11880, 11881.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Γάζα. τόµ. ΙΘ, σ. 1279.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1279, 1334, 1335, 1336,
1337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1374, 1386, 1392, 1393.
Αναφορά του σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογιών άσχετων µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας: "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 1374, 1393, 1394.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1392.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1480,
1482, 1483, 1561, 1562.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1680, 1696, 1697, 1747, 1748, 1749,
1755, 1757, 1758.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1696, 1697, 1747, 1749.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1765, 1766, 1767, 1768, 1771.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβα-
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σης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1765, 1766, 1767, 1768, 1771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1956, 1976, 1977, 1982, 1984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2334, 2336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2585, 2586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2888, 2889, 2901, 2902.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3832, 3833,
3839.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3933, 3934.
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 863, 864, 1087, 1090,
1112.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1993,
1994.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3965,
3998.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνα-

σπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4922.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5199,
τόµ. ΙΕ, σ. 10039, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11254, τόµ. Κ, σ. 1882,
1921, 1983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5202, 5203, τόµ. ΙΑ, σ. 7342.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6232, 6233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10779.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11683, 11684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1687, 1688, 1735, 1747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1920, 1921.
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αρνητική στάση
των τραπεζών για την εφαρµογή της υπουργικής απόφασης
που προβλέπει τη δυνατότητα επιµήκυνσης της διάρκειας αποπληρωµής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους
του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας µέσω τραπεζών µε επιδοτούµενο επιτόκιο. τόµ. Α, σ. 328, 329.
Αναφορά του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
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διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Α, σ. 328.
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 391.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 838.
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1127, 1128, 1136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 12611263, 1288.
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1288.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1288,
1399, τόµ. Δ, σ. 2410, 2415, 2469, τόµ. Ζ, σ. 5140, τόµ. Θ,
σ. 6656, τόµ. Ι, σ. 6865, 7192, τόµ. ΙΘ, σ. 795,1183,τόµ.
ΚΑ, σ. 2467, 2546, 2900, τόµ. ΚΒ, σ. 3743.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1387.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2009,
2010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2414, 2415, 2416, 2469.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3440-3442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4614.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της

παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4876, 4878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5030, 5031, 5087, 5088, 5139, 5140, 5212,
5230, 5231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6203.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6623, 6624,
6625, 6654, 6655.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6865.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές
και τις διορθώσεις στις αποφάσεις για την τήρηση των βιβλίων από τους αγρότες. τόµ. Ι, σ. 7225, 7226.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9141.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9556-9558.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10184.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη λειτουργία των
Επιτροπών της Βουλής ή όχι. τόµ. ΙΗ, σ. 89.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 89, 90.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 90.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 193.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 318, 319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΗ, σ. 415-417.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 718, τόµ. ΙΘ, σ. 793, 794, 795, 846.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 718.
Αναφορά του στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ, σ. 795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1031, 1034-1036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1183, 1184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις ". τόµ. ΚΑ, σ. 2402, 2615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2543, 2544, 2545.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2546.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2822, 2823, 2884, 2896, 2900.

Αναφορά του στη µνήµη του Παύλου Φύσσα, µε αφορµή
τη συµπλήρωση ενός χρόνου από την ηµέρα της δολοφονίας του. τόµ. ΚΒ, σ. 3046.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3046-3048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3643, 3644.
Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3800.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1542.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 8772,
8773, 8799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8772, 8773, 8800.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2367, 2368, 2401, 2402.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
χρόνο οµιλίας των Βουλευτών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του ν.
927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2572, 2573, 2606, 2620,
2622, 2625.
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1938.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7648.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11309, τόµ. ΙΖ, σ. 11412, 11413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1271, 1272.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθµούς της πρώην ΕΡΤ. τόµ. Α,
σ. 291, 292.

Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1282.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1282,
1283, 1332, 1333, 1334, 1361.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1332,
1361, τόµ. Δ, σ. 2427, 2428,τόµ. ΙΗ, σ. 282, τόµ. ΚΑ, σ.
2896.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2427, 2428, 2443, 2444, 2446, 2473,
2478.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2474.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3546, 3547.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη
υποδοµών σε τουριστικές περιοχές της Ρόδου. τόµ. Θ, σ.
6264, 6265.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6874, 6875.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. τόµ. Ι, σ. 7221, 7222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νοµοθετικές µεταβολές στο θέµα της εύρυθµης λειτουργίας των ΑΕΙ.
τόµ. ΙΑ, σ. 7374, 7375, 7376.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10518.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία της 3ης Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του
Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ. ΙΗ, σ. 282, 283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 628, 652, 663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2851, 2895, 2896.
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
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κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2046,
2047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3534, 3535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5197, 5200, 5201, 5202.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5200,
τόµ. ΙΘ, σ. 1288, 1306, 1351, 1356, τόµ. Κ, σ. 2019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6985, 6986.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καταγγελίες για ναυάγια µε τοξικά-πυρηνικά στη Μεσόγειο. τόµ. ΙΑ,
σ. 7698, 7699.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9590.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10647, 10655,
10662, 10664, 10665, 10668.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Γάζα. τόµ. ΙΘ, σ. 1259.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1259-1261, 1277, 1282,
1304-1306, 1335, 1340, 1350, 1351, 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1548,
1549.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2019.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
812.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1893, 1921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1921.

Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2072.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2072.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3576, 3577.
Αναφορά του στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα
καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3822.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3822,
τόµ. Ζ, σ. 5093, τόµ. ΙΒ, σ. 8110, 8182, 8191, 8509, τόµ.
ΙΕ, σ. 9986, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11241, τόµ. ΙΖ, σ. 11683, τόµ. ΙΗ,
σ. 309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3955,
3965, 3967.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4621.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4951.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4965.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5734.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8058, 8059, 8067, 8110, 8153,
8176, 8177, 8195, 8196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8489, 8509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8785, 9090, 9091, 9092.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9935, τόµ. ΙΕ, σ. 9987, 9988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9935.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11682, 11683.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ, σ. 12121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1960.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1257,
1287.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 12571259, 1287, 1288, 1291, 1302, 1303, 1359, 1364, 1365.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1302,
1359, τόµ. ΚΑ, σ. 2872, 2888, 2893.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1364,
1365.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1428, 1448, 1449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3612.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3980.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση για τη Λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης και τις οφειλές του ΟΚΑΝΑ. τόµ. Η, σ. 5633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6829, 6830,
6990, 6991, 6999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8146.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8238.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8616.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11686, 11687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 653.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2593.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2871, 2872, 2887, 2888.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την φαρµακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών - κατόχων βιβλιαρίου πρόνοιας. τόµ. ΚΒ, σ. 3633, 3634, 3635.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3725.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-
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σκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3845, 3850.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 876.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2096.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2493,
τόµ. Η, σ. 5612, 5782, τόµ. Κ, σ. 1896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2498, 2532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5100.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5612, 5624.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5782, 5799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6373.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6822.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόοδο
των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων. τόµ. Ι, σ. 7063, 7064.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8271, 8286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8514.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστε-

ρήσεις στην απονοµή συντάξεων και εφάπαξ στους ασφαλισµένους του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ, σ.
8683, 8684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1897.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2472-2474.
Αναφορά του στα αρχαιολογικά ευρήµατα στην Αµφίπολη. τόµ. ΚΑ, σ. 2631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του "Κέντρου Μελέτης καιΈρευνας του Ελληνικού
Θεάτρου-Θεατρικό Μουσείο". τόµ. ΚΑ, σ. 2631, 2632,
2633.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2816-2818, 2885.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3944.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2090.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3572.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε.» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
τόµ. Β, σ. 759, 760, 761.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετάταξη
δεκαπέντε υγειονοµικών υπαλλήλων από τη Θεσσαλονίκη
στην Αθήνα. τόµ. Δ, σ. 2565, 2566.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση "ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ". τόµ. Η, σ. 5803, 5804.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων από την "COCA - COLA 3Ε" στο Νοµό Θεσσαλονίκης. τόµ. Θ, σ. 6339, 6340.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7213.
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Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντισεισµική προστασία της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 7741,
7742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της αδειοδότησης για καύση απορριµµάτων και "εναλλακτικών" καυσίµων στην τσιµεντοβιοµηχανία "ΤΙΤΑΝ", λόγω
επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΒ, σ. 8100, 8101.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8625.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11912.
Οµιλία του σε δύο συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά
α) µε τη διαχείρισητων προβληµάτων διάθεσης της αγροτικής παραγωγής που πλήττεται από το ρωσικό εµπάργκο και
β) µε τη λήψη µέτρων αναπλήρωσης του εισοδήµατος των
ροδακινοπαραγωγών. τόµ. ΚΑ, σ. 2508, 2510, 2511.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιτάχυνση κατασκευής του Καταστήµατος Κράτησης Δράµας.
τόµ. Α, σ. 285.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1466, 1517.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1893, 1924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1923.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πιθανότητα κατάργησης του Κέντρου Υγείας Τροπαίων. τόµ. Δ, σ.
2481, 2482.
Αναφορά του στο θέµα της µείωσης των τιµών των φαρµάκων, µε αφορµή πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας "Αυγή".
τόµ. Δ, σ. 2482.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"

(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3098.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΣΤ, σ. 4656.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4946,
5242, τόµ. Ι, σ. 6807, 6864,7025, 7026, τόµ. ΙΔ, σ. 9644,
9684, τόµ. ΙΕ, σ. 10049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6810, 6811,
6977, 7024, 7026.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8234, 8247.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8247.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών
από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. τόµ. ΙΒ, σ. 8521, 8522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9326, 9327.
Αναφορά του στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ, σ. 9619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9624, 9663, 9664, 9944.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9944, τόµ. ΙΕ, σ. 10047, 10049.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10047, 10049.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10675-10677, 10733, 10782.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. τόµ. ΙΗ, σ. 39.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 και την υλοποίηση των νέων προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020.
τόµ. ΚΒ, σ. 3711, 3712.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 7.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των θέσεων ιατρών στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. Α, σ. 279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πολιτική
για την αντιµετώπιση της οικονοµικής µετανάστευσης των
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νέων Ελλήνων σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. τόµ. Α, σ. 744,
745.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2028,
2029.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6287, 6288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6808, 6809,
6836, 6844, 6864, 6873, 6898, 6952, 7004, 7009, 7022,
7023, 7027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7346.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11768, 11769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2387, 2388.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
792, 793.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 799,
1099, 1113, 1114, 1115,1291, 1362, 1364, 1365, 1505,
τόµ. Γ, σ. 1951, 1974, 1975, 2001, 2006, τόµ. Δ, σ. 2806,
3136, 3137, 3138, τόµ. Ζ, σ. 4842, 4844, 4848, 5062,
5204, 5210, 5211, 5276, 5349, 5357, 5385,τόµ. Θ, σ.
6630, 6631, 6632, 6637, 6639, 6640, 6647, 6651, 6652,
6653, 6656, 6709, 6711, τόµ. Ι, σ. 6766, 6780, 6788,
6797, 6798, 6800, 6803, 6870, 6877, 6914, 7006, 7007,

7111, 7112, 7116, 7117, 7166, 7170, τόµ. ΙΑ, σ. 7806,
7901, 7902, 7903, 7904, 7910, 7911, 7914, 7915, τόµ.
ΙΒ, σ. 8187, 8191, 8192, 8197, 8198, 8199, 8204, 8207,
8209, 8210, 8215, 8440, 8448, 8451, 8509, 8570, 8579,
8653, τόµ. ΙΓ, σ. 9092, 9093, 9095, 9097, 9098, 9100,
9105, 9107, 9108, τόµ. ΙΔ, σ. 9545, 9548, 9549, 9570,
9571, 9602, τόµ. ΙΕ, σ. 10036, 10559, 10560, 10569,
10578, 10583, 10584, 10585, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10776, 10779,
10781, 10783, 10789, 11230, 11248, 11259, 11260,
11263, 11264, 11268, 11271, 11282, 11288, 11289,
11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 11295, τόµ. ΙΖ, σ.
11691, 11694, 11711, 11866, 11873, 11883, 11888,
11891, 12018, 12022, 12028, 12029, 12081, 12095,
12099, τόµ. ΙΗ, σ. 72, 83, 84, 87, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
310, 316, 317, 711, 712, 714, 715, 719, 732, 733, 735,
741, 747, 751, 760, 761, 783, τόµ. ΙΘ, σ. 788, 804, 805,
807, 809, 810, 812, 813, 818, 819, 820, 827, 828, 829,
830, 842,848, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 862, 864,
976, 977, 1082, 1091, 1103, 1109, 1226, 1227, 1234,
1249.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 878, 886, 887, 893, 899,
900, 904, 908, 909.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1103, 1104, 1106, 1107,
1114, 1115.
Αναφορά της στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση και
στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1276, 1290.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1276,
1290, 1291.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1290,
1291, 1362, τόµ. Ζ, σ. 5228,τόµ. Θ, σ. 6631, 6632, 6639,
6640, τόµ. Ι, σ. 7006, τόµ. ΙΗ, σ. 97, 98, τόµ. ΙΘ, σ. 807.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα ή όχι δευτερολογίας της, στην κατ’ άρθρο συζήτηση
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1362.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1582, 1835,
1933.
Αναφορά της στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Γ, σ. 1836.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1933.
Αναφορά της στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ.
1951.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1962,
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2001, 2008, 2145, 2146.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2777,
2778.
Αναφορά της στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3139.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3139.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3466, 3613.
Αναφορά της στον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. τόµ. Ε,
σ. 3613.
Αναφορά της στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη
Γρηγορόπουλου και στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν
σε διαδήλωση µαθητών στη µνήµη του, στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3613, 3614.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3979,
3987.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4694,
4697, 4698, 4699.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών". τόµ. Ζ, σ. 4845.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων

εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4921, 4922, 4939, 4940.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5209, 5210, 5211, 5212, 5223, 5228.
Αναφορά της στον τρόπο µε τον οποίο ενηµερώνεται το
Σώµα της Βουλής για τις δικογραφίες που διαβιβάζονται σε
αυτήν. τόµ. Ζ, σ. 5262, 5263.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6433, 6434,
τόµ. Ι, σ. 6787, 6788, 6797, 6802, 6803.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6625, 6630,
6632, 6635, 6639, 6640, 6642, 6644, 6651, 6652, 6657,
6659, 6660.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6630, 6631, 6632,
6635, 6639, 6640, 6642, 6646, 6651, 6652.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον απολογισµό των κυβερνητικών πράξεων στον τοµέα της δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης και την ασυλία του Ειδικού Διαχειριστή
της "ΕΡΤ Α.Ε." τόµ. Θ, σ. 6708, 6709, 6710, 6711.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6998, 7004,
7005, 7006, 7007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7111, 7112, 7116,
7170.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7902, 7903, 7910, 7911.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8185, 8191, 8192, 8196, 8197,
8204, 8207, 8209, 8210, 8215.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
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υπάρχει η απαιτούµενη πλειοψηφία για την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη". τόµ.
ΙΒ, σ. 8209.
Αναφορά της στον Προεδρεύοντα κ. Χ. Μαρκογιαννάκη
επί της ένστασης λόγω άκυρης διενέργειας της ψηφοφορίας, άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30 και απόρριψη αυτής. τόµ. ΙΒ, σ. 8215.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8573, 8574, 8653.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9092, 9096, 9097, 9100, 9107.
Αναφορά της στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9096.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9373, 9374, 9375.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης
στην εταιρεία "DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε." για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης για δεκαπέντε έτη. τόµ. ΙΔ,
σ. 9548, 9549.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10040, 10041, 10043,
10045, 10054, 10055, 10058.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10049, 10054.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75 του σχεδίου νόµου του
Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10501.
Αναφορά της στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της
Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ, σ. 10559.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10569, 10575, 10577, 10578, 10581, 10583, 10585,
10595.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10766, 10770.
Αναφορά της στην Προ Ηµερησίας Διατάξεως συζητήσεις που έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, για ζητήµατα δηµοκρατίας και αντιµετώπισης
φαινοµένων ναζισµού, ρατσισµού, µισαλλόδοξης και εγκληµατικής βίας, καθώς και για το "σκάνδαλο Μπαλτάκου". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10775.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10775, 10776, 10778, 10785, 10789,
10791, 10792.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11230, 11259, 11263, 11264, 11269, 11270, 11290,
11293, 11294, 11295.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11691, 11703, 11704, 11711.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11866, 11874, 11882, 11883, 11884.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγγραφή τριών Βουλευτών στον κατάλογο των οµιλητών, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις", µετά την προθεσµία που έχει ορισθεί, δηλαδή µετά τους δυο πρώτους ειδικούς αγορητές. τόµ. ΙΖ, σ. 11999.
Αναφορά της στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12006, 12007,
12018, 12023, 12084, 12085.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12006, 12022, 12023, 12028, 12029, 12066,
12067, 12074, 12075, 12078, 12079, 12084, 12085.
Αναφορά της στην απόφαση της δικαιοσύνης για τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών. τόµ. ΙΖ, σ.
12007.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης στην εταιρεία "DIGEA Ψηφιακός
Πάροχος Α.Ε." για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης για 15
έτη. τόµ. ΙΖ, σ. 12093, 12094, 12095, 12096.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 62, 63, 64, 67,
68, 76, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 94, 96, 97, 98, 99, 100.
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Αναφορά της στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 63, 67, 68, 83, 84, 87, 94, 96, 97, 98, 99.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 72.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη λειτουργία των
Επιτροπών της Βουλής ή όχι. τόµ. ΙΗ, σ. 87, 88.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 309, 310, 311, 312, 313, 319.
Οµιλία της επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας
που ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς,
επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:«Ρυθµίσεις Ποινικού και
Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ.
714, 715.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 714, 715, 732, 733, 738, 739, 740, 741, 754, τόµ.
ΙΘ, σ. 788, 794, 795, 803, 804, 805, 807, 813, 819, 820,
821, 828, 829, 830, 840, 841, 842, 845, 848, 850, 855.
Αναφορά της στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ, σ. 803.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 809, 810,
812, 813, 827, 829.
Αναφορά της στην αποδοχή του Υπουργού εκπρόθεσµων
τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 844, 845.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
987, 1082, 1083.
Αναφορά της στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1084.
Αναφορά της στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, για
το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία
νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας",
σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος
και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1226.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων

και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ. 1226, 1231, 1232, 1233.
Λ
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ, σ. 12117-12121.
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5065, 5088, 5089.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5069.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5272.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5674.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11845.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
2553,τόµ. ΣΤ, σ. 3950, τόµ. ΚΑ, σ. 2519, 2552, 2555.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2802.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3960.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού ΕθνικήςΆµυνας. τόµ. ΙΗ, σ. 39.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2517, 2519, 2522, 2537-2539, 2545, 2554, 2561,
2565, 2566, 2567.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2522, 2540.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων ΣυµβατικώνΌπλων που µπορούν
να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα
αδιακρίτως αποτελέσµατα". τόµ. ΚΑ, σ. 2637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3726, 3728.
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 12681270,1318, 1319.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2111,
2112.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα του
Νοσοκοµείου Ιεράπετρας. τόµ. Γ, σ. 2227, 2228, 2229.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2229,
τόµ. Δ, σ. 2410, 2610, 2631, τόµ. Ε, σ. 3196,τόµ. ΙΗ, σ.
617,τόµ. ΚΑ, σ. 2818.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2420-2421, 2422, 2470, 2473.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Δ, σ. 2610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο
Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE MED". τόµ. Δ, σ. 2631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3195,
3196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3564.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία των επαγγελµατικών λυκείων (ΕΠΑΛ).
τόµ. Ζ, σ. 4727, 4728.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. Ζ, σ. 4762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση

της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4885.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5424-5426,5458, 5459.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση υλοποίηση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. τόµ. Η, σ.
5743, 5744, 5745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στοΆµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου
2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". τόµ. Η, σ. 5831.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα
σχολεία της χώρας. τόµ. Θ, σ. 6175, 6176.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ι, σ.
6814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6814-6816,
6850, 6982, 6983, 6984, 7027.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση όλων των πληρωµών στην κρατική ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη και νοσηλεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8227, 8228, 8229.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8251, 8252.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (ΑΞ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8629.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9968, 9969, 10073, 10074.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολικών µονάδων σε όλη τη χώρα.
τόµ. ΙΖ, σ. 12099, 12100, 12101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
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λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 616, 617, 627, 646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1159, 1210.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2440, 2441, 2479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων ΣυµβατικώνΌπλων που µπορούν
να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα
αδιακρίτως αποτελέσµατα". τόµ. ΚΑ, σ. 2637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2818-2820, 2886.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3789, 3818.
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1134.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1134,
τόµ. Γ, σ. 2005, 2013, 2024, 2025, 2026, 2042, 2058,
2064, 2065, 2066, 2071, 2146, 2180, 2181, 2182, 2183,
τόµ. Δ, σ. 2348, 2774, 2813, 2815, 3074, 3076, 3077,
3078, 3079, 3106, 3128, 3137, τόµ. Ε, σ. 3520, 3627,
3724, τόµ. ΣΤ, σ. 4707, τόµ. Ζ, σ. 4918, 4937, 5073,
5081, 5163, 5164, 5199, 5200, 5211, 5221, 5222, 5254,
τόµ. Η, σ. 5832, 5906, 5911, 5912, τόµ. Ι, σ. 6785, 6786,
7109, 7116, 7119, τόµ. ΙΑ, σ. 7805, 7903, 7904, 7905,
7909, 7912, 7913, 7914, 7915, τόµ. ΙΒ, σ. 8070, 8110,
8112, 8124, 8130, 8140, 8141, 8146, 8154, 8176, 8177,
8178, 8412, 8417, 8434, 8435, 8439, 8440, 8465, 8496,
8531, 8576, 8581, 8582, τόµ. ΙΓ, σ. 8709, 8769, 8770,
8772, 8805, 8806, 8821, 8823, 9093, 9095, 9097, 9098,
9099, 9100, 9105, 9107, 9108, 9234, 9251, 9260, 9261,
9262, τόµ. ΙΔ, σ. 9437, τόµ. ΙΕ, σ. 9986, 9987, 9989,
9990, 9991, 9993, 10001, 10007, 10067, 10104, 10105,
10130, 10133, 10159, 10160, 10161, 10162, 10163,
10166, 10169, 10179, 10186, 10411, 10420, 10421,
10439, 10440, 10634, 10635, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10685, 10697,
10700, 10701, 10730, 10736, 10737, 10776, 10784,
10789, 11229, 11230, 11270, 11289, 11290, 11292,
11294, 11295, 11296, τόµ. ΙΖ, σ. 11752, 11755, 11865,
11866, 11867, 11981, 12018, 12064, τόµ. ΙΗ, σ. 75, 316,
317, 408, 424, 425, 430, 711, 717, 779, 780, 783, τόµ.
ΙΘ, σ. 973, 976, 977, 987, 1005, 1010, 1029, 1031, 1032,
1087, 1088, 1090, 1091, 1138, 1173, 1205, 1221, 1232,
1233, τόµ. Κ, σ. 1757, 1880, 1973, τόµ. ΚΒ, σ. 3734,
3746, 3751
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-

ρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1134, 1135, 1139.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1517, 1519.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ,
σ. 1951.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. Γ, σ. 1954.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2049,
2050, 2056, 2057, 2058, 2064, 2066, 2067, 2071, 2072.
Καταδικαστέα αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Π. Λαφαζάνη για προπηλακισµό Βουλευτών από δυνάµεις των ΜΑΤ στο Ραδιοµέγαρο.
τόµ. Γ, σ. 2064.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2064, 2065, 2066, 2067, 2071, 2072.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2345,
2348, 2349, 2350.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2773,
2776, 2777, 2778, 2779, 2806, 2811, 2812, 3074, 3076,
3079.
Οµιλία του επί της αίτησης για παραβίαση του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 2776.
Αναφορά του στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 942 και
ειδικό 58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή
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της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις", σχετικά µε την τιµολόγηση των φαρµάκων. τόµ. Δ, σ.
3078.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3094, 3106, 3126,
3128, 3129.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3094, 3106, 3128.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3143, 3144.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ε, σ. 3411, 3412.
Αναφορά του στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη
Γρηγορόπουλου και στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν
σε διαδήλωση µαθητών στη µνήµη του, στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3628.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3628, 3642, 3647.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4706,
4709.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4902, 4903, 4905, 4917,
4918.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".

τόµ. Ζ, σ. 5069, 5070, 5073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5081-5083, 5160, 5167, 5168, 5198, 5199,
5211, 5216, 5221, 5222, 5233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και
άλλες διατάξεις", λόγω διαγραφής άρθρων από τον Υπουργό. τόµ. Ζ, σ. 5233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στοΆµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου
2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". τόµ. Η, σ. 5832, 5833.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6349.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7180, 7183, 7184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7806,7895, 7901, 7902,
7903, 7904, 7906, 7913, 7915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8055, 8056, 8059, 8066, 8067,
8068, 8069, 8070, 8071, 8109, 8110, 8111, 8141, 8146,
8160, 8176, 8177, 8178, 8193, 8207, 8325, 8328.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8070,
8071, τόµ. ΙΓ, σ. 9090, τόµ ΙΗ, σ. 425, 778.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
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Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8233, 8234.
Οµιλία του επί της δήλωσης του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8325, 8328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8434, 8435, 8439, 8463, 8464, 8465, 8494,
8495, 8538, 8540, 8541, 8543, 8548, 8560, 8561, 8565,
8577, 8578, 8581, 8582.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8434, 8435, 8439.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8769, 8805, 8806, 8821, 8822,
8823, 8833, 8834, 9048, 9086, 9089, 9090, 9091, 9092,
9097, 9098, 9100, 9107, 9108.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή των τροπολογιών 1277/47 17.03.2014 και τις
1275/45 14.03.2014 που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε το
"πόθεν έσχες" των διατελεσάντων Υπουργών και την Πολιτογράφηση των αλλοδαπών αντίστοιχα, οι οποίες είναι εκπρόθεσµες και άσχετες µε το σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης
και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8769, 8770.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
8821.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόσυρση και την επανακατάθεση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου
19 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις".
τόµ. ΙΓ, σ. 9048.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9089, 9090, 9091, 9097, 9098,
9100.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9250, 9251, 9264, 9265,
9266.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις", το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΔ, σ. 9321, 9322.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9341, 9342, 9343, 9344, 9434, 9435, 9437.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9551, 9562, 9563, 9564, 9565, 9568, 9570.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9987, 9988, 9990, 9995, 10000, 10001, 10002, 10098,
10100, 10186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9988, 9998, 10067, 10097, 10098, 10099,
10100, 10104, 10105, 10155, 10159, 10160, 10161,
10162, 10163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10130, 10133.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10166, 10170, 10186, 10187, 10189,
10411, 10421, 10430, 10432, 10438, 10439, 10440,
10441, 10442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών µελών της αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων
Συµφωνίας". τόµ. ΙΕ, σ. 10406.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10438, 10439, 10441, 10442.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη των ανέργων από
την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος. τόµ. ΙΕ, σ.
10638, 10639.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10683, 10685, 10692, 10693, 10697,
10698, 10699, 10700, 10733, 10736, 10754, 10755,
10756, 10757, 10758, 10778, 10784, 10789, 10790.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11205.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11229, 11230, 11231, 11254, 11255, 11271, 11282,
11285, 11287, 11288, 11289, 11295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11752, 11753, 11754, 11876, 11877.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
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και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12015, 12017, 12056, 12061, 12063, 12064,
12065, 12067.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12015, 12017,
12018.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 72, 73, 75.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη λειτουργία των
Επιτροπών της Βουλής ή όχι. τόµ. ΙΗ, σ. 85, 87, 88.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 85, 90.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 202.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 202,
233, 235, 236.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 310, 315, 316, 317, 319.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 400, 407, 413, 414, 424, 425, 427, 428, 429, 430.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 766, 770, 773, 781, 783, 784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
973, 1004, 105-1007, 1027, 1029, 1031, 1032, 1033,
1090, 1091.
Αναφορά του στην αντικατάσταση Βουλευτών κατά την
συνεδρίαση της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1165, 1168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1165, 1168, 1174, 1175,
1204, 1215, 1220, 1221, 1229, 1230, 1233.
Αναφορά του στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1174.

Αναφορά του στην απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τόµ. ΙΘ, σ.
1231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1973, 1975, 1977, 1978, 1982.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3685, 3686, 3730, 3732,
3733, 3743, 3751, 3753, 3754.
Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3714, 3729, 3730, 3732, 3751.
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
700.
Συλλυπητήρια αναφορά του στη µνήµη των θυµάτων των
δυνάµεων της κατοχής στα Κερδύλλια Σερρών. τόµ. Α, σ.
700.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8512.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΕ, σ. 10014.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και διορισµός του στη
θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. τόµ. ΙΗ, σ.
38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2830, 2835.
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1100.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Α-
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ριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2025.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2025,
τόµ. Ζ, σ. 5084, 5157, τόµ. Η., σ 5621, τόµ. ΙΕ, σ. 10160,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10768, 10769, 10770, τόµ. ΙΖ, σ. 11420, τόµ.
ΙΗ, σ. 170, τόµ. ΙΘ, σ. 809, 813, 967, 1375, τόµ. ΚΑ, σ.
2425, 2426, 2432, 2514, 2515, τόµ. ΚΒ, σ. 3781, 3797,
3803, 3819, 3834, 3840, 3841, 3843, 3851.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2508, 2509.
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3107.
Αναφορά του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Δ, σ. 3107.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3107, 3119, 3137.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3528, 3529.
Αναφορά του στη διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4027.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και
Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ, σ. 4027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών". τόµ. Ζ, σ. 4847.
Αναφορά του στη σύσταση Κοινοβουλευτικής Οµάδας από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές και στη δυνατότητάς τους
πλέον να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο. τόµ. Ζ, σ. 4910.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η

οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4910, 4911.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5157-5159, 5163, 5229, 5232, 5233.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5163,
τόµ. Θ, σ. 6484, τόµ. ΚΒ, σ. 3808
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5621, 5622, 5623.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5622.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5788, 5789, 5794, 5795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6289.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα
µείωση στη συνταγογράφηση φαρµάκων από τους γιατρούς
που είναι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ. τόµ. Θ, σ. 6483,
6484.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6644, 6645.
Αναφορά του στους σεισµοπαθείς κατοίκους της Κεφαλλονιάς. τόµ. Θ, σ. 6683.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6683, 6684.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7167, 7168, 7169,
7190, 7192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7345, 7346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8783, 8784.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9997.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9997, 9998.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10177, 10178, 10179, 10430, 10431,
10432.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10767, 10769, 10770.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11422, 11423.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
νέας ηγεσίας του Υπουργείου για τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήµια της χώρας. τόµ.
ΙΗ, σ. 170, 171, 172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 813, 818.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. ΙΘ, σ. 967, 968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1375.
Επιστολή του του Βουλευτή κ. Α. Λοβέρδου και Προέδρου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνουν ότι ο Βουλευτής εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Κ, σ. 2308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2425, 2426, 2427, 2429, 2432, 2435, 2436, 2437, 2438,
2440, 2441, 2442, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457,
2459, 2479, 2480, 2481, 2483, 2484.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη
κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό, εν όψει της
νέας σχολικής χρονιάς. τόµ. ΚΑ, σ. 2512, 2513, 2514.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιτροπές
επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών στα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατος της χώρας. τόµ. ΚΑ, σ. 2514, 2515, 2516, 2517.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3781, 3784,
3793, 3794, 3796, 3797, 3819, 3820, 3825, 3826, 3827,
3828, 3830, 3834, 3836, 3840, 3841, 3843, 3844, 3845,
3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3852, 3854,
3855, 3856.

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 2002.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2002.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ογκολογικών ασθενών ως
προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα δηµόσια νοσοκοµεία.
τόµ. Δ, σ. 2483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3602.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5779, 5798.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7801,
7827, τόµ. ΙΕ, σ. 10414
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7801, 7893
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
στις τιµές των διοδίων. τόµ. ΙΑ, σ. 7826, 7827.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8427-8429, 8504-8506.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. τόµ. ΙΒ, σ. 8524.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10175, 10176, 10419.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς
και παραµένει ως ανεξάρτητος Βουλευτής. τόµ. ΚΑ, σ.
2716.
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την έρευνα για τις συνθήκες της κατολίσθησης στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. τόµ. Β, σ.
1297.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1297,
τόµ. Ζ, σ. 5081, τόµ. ΙΕ., σ. 10421, τόµ. ΚΑ, σ. 2824, τόµ.
ΚΒ, σ. 3859
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έρευνα
για τις συνθήκες της κατολίσθησης στο Λιγνιτικό Κέντρο
Μεγαλόπολης. τόµ. Γ, σ. 2296.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5086.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8052, 8142.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήµατος στα γεωγραφικά όρια
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. τόµ. ΙΒ, σ. 8098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της "Εθνικής Οδού Βυτίνας-Αρχαίας Ολυµπίας και
της παράκαµψης Λαγκαδίων". τόµ. ΙΓ, σ. 9067, 9068.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2387.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2824, 2890, 2891.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στελέχωση της Υπηρεσίας Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου µε µόνιµο προσωπικό. τόµ. ΚΒ, σ.
3759, 3760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3784, 3791.
Μ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΤΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
κάλυψης των θέσεων ιατρών στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου Κατερίνης. τόµ. Α, σ. 279,
280.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας

κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2043.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2794.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2795.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3514.
Οµιλία της σε δυο συναφείς ερωτήσεις, σχετικά µε α) το
Γηροκοµείο Βόλου και β) τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο
Βόλου. τόµ. Θ, σ. 6342, 6344.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη νέα προγραµµατική
σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων.
τόµ. Θ, σ. 6345.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη διαχείριση του ιατροτεχνικού εξοπλισµού στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης. τόµ. Θ, σ. 6346, 6347.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6871, 6877.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας. τόµ. Ι, σ. 6881, 6882.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας των παθολογικών κλινικών του "ΘΡΙΑΣΙΟΥ" Νοσοκοµείου. τόµ. ΙΑ, σ. 7964, 7965.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8234.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8242-8244, 8253, 8254, 8255.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8255.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο νοσοκοµείο της Λήµνου. τόµ.
ΙΒ, σ. 8258, 8259.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8259, 8260.
Αναφορά της στην 8η Μαρτίου "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8267.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
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απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8604.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9124.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10515.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11327.
Επιστολή της για την συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα.
τόµ. ΙΖ, σ. 11445.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11901.
Παραίτησή της από τη θέση της Υφυπουργού Υγείας. τόµ.
ΙΗ, σ. 38.
ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
370.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέτρο εξίσωσης του ειδικούφόρου πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης. τόµ. Β, σ. 757, 758.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της
Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της
Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο
για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου".
τόµ. Β, σ. 929.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 19961998.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Δ, σ. 2608.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο
Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Ενα-

έριου Χώρου BLUE MED". τόµ. Δ, σ. 2627.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
οφειλών για τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες της Δυτικής Μακεδονίας. τόµ. Δ, σ. 3086, 3087.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3120.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3192.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3526, 3527.
Αναφορά της στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα
καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3822.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 3961,
3965, τόµ. Η., σ. 5466, τόµ. Ι, σ. 7064, 7065, τόµ. ΙΑ, σ.
7609, 7611, 7790, τόµ. ΙΕ., σ. 10477, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10744,
11227, 11230, 11239, 11242, 11260, 11285, 11291,
11294, 11296, 11390, 11391, τόµ. ΙΖ, σ. 11410, 11682,
τόµ. ΙΗ, σ. 68, 327, 331, 332, 712, 715, 716, τόµ. ΙΘ, σ.
973, 978, 987, 1109, 1223, τόµ. ΚΒ, σ. 3045
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3963 3965, 3965.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5053.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5420-5422, 5455, 5456,
5466, 5484.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6357, 6403,
6445, 6446.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6726.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης επένδυσης. τόµ. Ι, σ. 7064,
7065.
Αναφορά της περί συκοφαντικής επίθεσης εναντίον της
από το κρατικό ραδιόφωνο. τόµ. Ι, σ. 7064, 7065.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7331, 7635, 7668.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". τόµ. ΙΑ, σ. 7609, 7610.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7611,
τόµ. ΙΗ, σ. 331
Αναφορά της στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων.
τόµ. ΙΑ, σ. 7668.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
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καυσίµων. τόµ. ΙΑ, σ. 7731, 7732, 7733.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8050, 8051.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8445, 8446.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ. ΙΓ, σ. 8828.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9121.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9327-9329.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10476, 10593, 10594.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10677, 10733, 10783, 10785.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11176, 11231, 11232, 11260, 11288, 11292, 11293,
11294, 11295.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11313, 11391, 11411, 11416, 11695, 11701,
11702, 11709, 11710.
Οµιλία της επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11440.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11723.
Αναφορά της στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12020, 12021, 12022, 12069.
Επιστολή της του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευ-

άγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής ορίζεται ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ, σ. 12111.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στο Νοµό Κοζάνης. τόµ. ΙΖ, σ. 12091, 12092.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 68, 73, 91.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 84, 90, 91, 92.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη λειτουργία των
Επιτροπών της Βουλής ή όχι. τόµ. ΙΗ, σ. 91.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ορθή πολιτική εξασφάλισης των δηµοσίων εσόδων από τη διαχείριση των υλικών και άυλων υποδοµών της χώρας µας. τόµ.
ΙΗ, σ. 195, 196, 197.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 202.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 202,
237, 244.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 299, 327, 331, 332.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 401, 426, 427, 428.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 718.
Οµιλία της επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 718.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
989-991, 1052, 1053, 1054, 1109.
Αναφορά της στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1178-1180, 1187, 1222.
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Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης
για οικονοµική συνεργασία», γ) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας» και δ)«Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». τόµ. ΚΑ, σ. 2727.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2825, 2826.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορούν
την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο παρελθόν για
κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ, σ. 3010, 3011, 3015, 3043, 3044,
3054.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3010, 3015, 3025, 3045, 3046.
ΜΑΚΡΗ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
713.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1354.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2040.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3494.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3982.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6274, 6275.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους µειωµένους πόρους για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που
προβλέπονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007- 2014. τόµ. ΙΑ, σ. 7934, 7935.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8486.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10745.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11790.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
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της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12008.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2424, 2478.
ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 12591261, 1303.
ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2035.
Οµιλία της στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6618-6620,
6653.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7170.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7173.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7897.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8491.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10179.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 11993, 12026, 12043, 12079.
Αναφορά της στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12026.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 18.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
339, 357-359, 671, 702, 713, τόµ. Β, σ. 793.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
οριστικού κλεισίµατος της χωµατερής στη θέση "Νταµάρι
Κόκκινου" της Τοπικής Κοινότητας Αγαλά Ζακύνθου και
πλήρους αποκατάστασης του χώρου. τόµ. Α, σ. 666, 667,
668.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2076.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2076,
2077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παύση
λειτουργίας και αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση "Λίµνες" του Δήµου
Πύργου του Νοµού Ηλείας. τόµ. Γ, σ. 2320, 2321.
Αναφορά του στη συµπλήρωση σαράντα χρόνων από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3201,
3202, 3203.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3690.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4039.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4047.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων εξάλειψης των φαινοµένων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. τόµ. Η, σ. 5590, 5591.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα περιβαλλοντικής αντιµετώπισης του φαινοµένου της αιθαλοµίχλης. τόµ. Η, σ. 5592, 5594.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5593.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντι-
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νόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6350, 6397,
6398, 6399, 6406, 6767, 6783, 6800.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6783,
6785, 6800, τόµ. ΙΘ, σ. 973, 1021, 1032, 1074, 1081,
1082, 1453, 1517, 1568, τόµ. ΚΒ, σ. 3014
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση µεγάλων αιολικών πάρκων σε νησιά των Κυκλάδων.
τόµ. Ι, σ. 7078, 7079.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
του Προγράµµατος "Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον" στην Επικράτεια και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ. Ι, σ. 7290,
7291, 7292.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενδείξεις
για µεγάλα κοιτάσµατα φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Νότια
Κρήτη. τόµ. ΙΒ, σ. 8099.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάκληση της αδειοδότησης για καύση απορριµµάτων και "εναλλακτικών" καυσίµων στην τσιµεντοβιοµηχανία "ΤΙΤΑΝ", λόγω
επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας. τόµ. ΙΒ, σ. 8100, 8101.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8231, 8232.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8233.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (ΑΞ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8630.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9116.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9421.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9581.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου
και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9688.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς. τόµ. ΙΕ, σ.
9951, 9952.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περιβαλ-

λοντικές επιπτώσεις της αδειοδότησης της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ για την καύση απορριµµάτων στη Δυτική
Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ, σ. 9953, 9954.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αρνητικές
περιβαλλοντικές συνέπειες της επέκτασης της εταιρείας
"Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε." στην περιοχή της Σαλαµίνας. τόµ. ΙΕ, σ. 10060, 10061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκληρωµένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων Γραµµατικού. τόµ. ΙΕ, σ. 10061, 10062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα Ακαρνανικά όρη, στην κορυφή του όρους Μπούµστου. τόµ. ΙΕ, σ. 10063, 10064.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ. 12127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 224226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
978, 1022, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033,
1041, 1042, 1043, 1044, 1075, 1082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1452,
1453, 1471, 1477-1479, 1525, 1526, 1527, 1547, 1551,
1557, 1565, 1568.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3012, 3015, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3030,
3031, 3051, 3052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρη-
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σκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3831.
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
802.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2431, 2432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3665.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4054.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6844, 6845,
6875.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7392.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8235-8237, 8253, 8254.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΙΒ, σ. 8236.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και

άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1739.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1739, 1740.
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
349-351, 685.
Συλλυπητήρια αναφορά της για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γ. Χουρµουζιάδη. τόµ. Α, σ. 685.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2097.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην κτηνοτροφία σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
και Λέσβο από κρούσµατα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. τόµ.
Δ, σ. 2484, 2485.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3475, 3476.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της
Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". τόµ. Ζ, σ.
4765.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4908-4910.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υ-
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γείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5727, 5734, 6223, 6224, 6276, 6325.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6325,
6326, τόµ. ΙΕ, σ. 10480, 10578, 10579, 10583, 10586,
10591, 10595, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11197, τόµ. ΙΖ, σ. 11411,
11412, 11681, 11692, 11694, τόµ. Κ. σ. 2329
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
καταβολής του επιδόµατος τοκετού σε όλες τις γυναίκες,
εργαζόµενες στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, αυτοαπασχολούµενες, αγρότισσες, άνεργες ή ανασφάλιστες. τόµ.
ΙΑ, σ. 7822, 7823.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8429-8431, 8465, 8506.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8628.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Λήµνου. τόµ. ΙΓ, σ. 8704,
8705.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού στην Πελοπόννησο. τόµ. ΙΗ, σ. 285, 286, 287.
Αναφορά της στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10480.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10480, 10581, 10583, 10591, 10595.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11197, 11198, 11218, 11285.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11338, 11339, 11390, τόµ. ΙΖ, σ. 11411,
11419, 11678, 11681, 11694, 11695, 11704.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". τόµ.
ΙΖ, σ. 11980.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1085.
Αναφορά της στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1086.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2329, 2336, 2343, 2344.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Τµήµατος στο "Τζάνειο"
Νοσοκοµείο. τόµ. ΚΑ, σ. 2868, 2869, 2870.
ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής, για τη Β’
Σύνοδο της ΙΕ’ Περιόδου. τόµ. Α, σ. 5.
Αναφορά του στη δηµοσιονοµική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ. Α, σ. 363-364.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
363-365.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαικός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 364.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξίσωσης προς τα κάτω της τιµής του φόρου πετρελαίου
θέρµανσης µε αυτόν του πετρελαίου κίνησης, προκειµένου
να µπορούν τα νοικοκυριά να προµηθευτούν φθηνό πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Α, σ. 654, 655, 656.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 670,
697, τόµ. 862, 887, 905, 913, τόµ. Γ, σ. 2052, 2065, 2131,
2286, 2288, τόµ. Δ. σ., 2355, 2475, 2479, 2631, 2773,
2774, 2775, 2776, 2779, 3096, 3103, 3144, 3176, τόµ.
ΣΤ, σ. 4640, 4695, 4707, τόµ Ζ, σ. 4765, 4847, 4883,
4915, 5016, 5117, 5130, 5136, 5173, τόµ. Η, σ. 5906,
5911, 5912, τόµ. Θ, σ. 6217, τόµ. Ι, σ. 7105, τόµ ΙΑ, σ.
7969, 7971, τόµ. ΙΒ, σ. 8199, 8204, 8207, 8209, 8215,
8248, 8450, 8462, 8552, 8553, 8581, 8653, τόµ. ΙΓ, σ.
9256, 9265, 9313, 9316, τόµ. ΙΔ, σ. 9434, τόµ. ΙΕ, σ.
10051, 10201, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412,
10579, 10659, 10660
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
670, 705, 706,τόµ. Β, σ. 820.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 705.
Αναφορά του στην εγκληµατική ενέργεια της Marfin και
στα επεισόδια που διαδραµατίζονται στις Σκουριές Χαλκιδικής εξαιτίας της επένδυσης χρυσού. τόµ. Α, σ. 705.
Οµιλία του συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά
µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ.
Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-102013) στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 862, 889, 890, 905, 906,
1104, 1105.
Αναφορά του στην µη παρουσία του Πρωθυπουργού κα-
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τά τη ψηφοφορία επί της τροπολογίας 851/11, 11-10-2013,
σχετικά µε την αναστολή χρηµατοδότησης και οικονοµικής
ενίσχυσης κοµµάτων σε περίπτωση δίωξης για τα εγκλήµατα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα. τόµ. Β,
σ. 889.
Αναφορά του στην επικείµενη Σύνοδο Κορυφής στις 23
και 24/10/2013, την παρουσία του Πρωθυπουργού εκεί και
τη στάση της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και του Διεθνές Νοµισµατικού Ταµείου για την Ελλάδα. τόµ. Β, σ. 889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κατασχέσεις υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών φορολογούµενων που αφορούν ποσά
κάτω των 1.000 ευρώ, προερχόµενα από µισθούς και συντάξεις. τόµ. Β, σ. 921, 922.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της
Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της
Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο
για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου".
τόµ. Β, σ. 932.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1489.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1557.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2062,
2063, 2065, 2071, 2103.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2065, 2071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2281, 2285, 2287.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2353,
2354, 2355.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2447-2449, 2474, 2475, 2479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2527, 2532.
Αναφορά του στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του
Κράτους. τόµ. Δ, σ. 2532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Δ, σ. 2610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο
Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE MED". τόµ. Δ, σ. 2630.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
ταυτόχρονη ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής
των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες
διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2774, 2776, 2811.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2813.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3103, 3107, 3129,
3132, 3134, 3140, 3141.
Αναφορά του στη µη προσέλευση των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Δ, σ. 3107.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3107, 3132, 3133.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις
και το κατοχικό δάνειο. τόµ. Δ, σ. 3176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3199,
3200, 3203.
Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3405, 3406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3421, 3422, 3423.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
τροποποίηση της ηµερήσιας διάταξης. τόµ. ΣΤ, σ. 4008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνι-
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κής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4633,
4637, 4640, 4695, 4701, 4702, 4708, 4709, 4710, τόµ. Ζ,
σ. 4762.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της
Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". τόµ. Ζ, σ.
4766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων µορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωµένων Εθνών". τόµ. Ζ, σ. 4847.
Αναφορά του στη σύσταση Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις γερµανικές αποζηµιώσεις. τόµ. Ζ, σ.
4882.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της
ειδικής διαδικασίας για την αναστολή χρηµατοδότησης των
πολιτικών κοµµάτων και ιδιαίτερα για την διαδικασία συζήτησης τηςΈκθεσης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για την αναστολή χρηµατοδότησης του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ.
Ζ, σ. 4882, 4883.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4882, 4883.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4898.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλο-

ποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5032, 5033, 5034, 5141, 5142, 5206, 5231,
5232, 5233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία επί των άρθρων του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και
άλλες διατάξεις", λόγω διαγραφής άρθρων από τον Υπουργό. τόµ. Ζ, σ. 5233.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5237, 5238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5237, 5238, 5359-5361.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή ΣυντονισµούΠτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5408,
5409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5408, 5445, 5446, 5447,
5461.
Αναφορά του στον τρόπο της διαδικασίας που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η, σ. 5414,
5415.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5461.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5619, 5620, 5626.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5680.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις γερµανικές πολεµικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. τόµ.
Η, σ. 5771, 5772, 5773.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στοΆµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου
2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". τόµ. Η, σ. 5830.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ. 5905, 5906, 5907, 5911, 5912.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6213, 6214, 6217.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6217,
τόµ. ΙΕ, σ. 10660.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6423.
Αναφορά του σε ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε,
σχετικά µε την Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού. τόµ.
Ι, σ. 7105.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7177, 7180, 7181,
7201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7352, 7659, 7663, 7664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". τόµ. ΙΑ, σ. 7608.
Αναφορά του στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων.
τόµ. ΙΑ, σ. 7659.
Αναφορά του στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους
Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
τόµ. ΙΑ, σ. 7659.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
του ΟΟΣΑ για ανάµειξη του ελαιόλαδου µε σπορέλαια και
τη λήψη µέτρων για την προστασία του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης. τόµ. ΙΑ, σ. 7686, 7687, 7688.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε την Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού. τόµ. ΙΑ, σ. 7770, 7771, 7772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’41) και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7969.
Αναφορά του σε δήλωση του Προέδρου της Οµοσπον-

διακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας κ. Γκάουκ, ότι "δεν υπάρχει νοµική βάση" για το ζήτηµα των γερµανικών οφειλών. τόµ. ΙΑ, σ. 7971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δηµοκρατίας
της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου
και οδικής αρτηρίας µεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την πόλη
Ζλάτογκραντ της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας". τόµ. ΙΑ, σ.
7971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής". τόµ. ΙΑ, σ. 7989.
Αναφορά του στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ. 7989, 7999.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ. ΙΑ, σ. 7999, 8002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8073, 8181, 8182, 8199, 8204,
8207, 8209, 8215, 8325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσκεψη του Προέδρου της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας κ. Γιοχακίν Γκάουκ στη χώρα µας. τόµ. ΙΒ, σ.
8101, 8102, 8103.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
υπάρχει η απαιτούµενη πλειοψηφία για την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη". τόµ.
ΙΒ, σ. 8209.
Αναφορά του στον Προεδρεύοντα κ. Χ. Μαρκογιαννάκη
επί της ένστασης λόγω άκυρης διενέργειας της ψηφοφορίας, άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30 και απόρριψη αυτής. τόµ. ΙΒ, σ. 8215.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8248.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8248.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυ-
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βερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΙΒ, σ. 8249.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8282.
Οµιλία του επί της δήλωσης του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι διαγράφεται το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8325.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8436, 8437, 8438, 8462, 8470-8472, 8538,
8551, 8552, 8561, 8579, 8581, 8653.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8436, 8437, 8438.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις ενέργειες για την απαγόρευση της
καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός
της κλειστής λεκάνης της Μεσογείου, εν όψει µάλιστα και
της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΒ, σ. 8523.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΒ, σ. 8523.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ενέργειες
για την απαγόρευση της καταστροφής του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας εντός της κλειστής λεκάνης της Μεσογείου ενόψει µάλιστα της ουκρανικής κρίσης. τόµ. ΙΓ, σ.
9177, 9178, 9179.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9254, 9255, 9265.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "αποκάλυψη ονοµάτων δηµάρχων και περιφερειαρχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυµα µαύρου χρήµατος". τόµ. ΙΓ, σ. 9311, 9312, 9313.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις", το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΔ, σ. 9322.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9347-9349, 9434.
Αναφορά του στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ, σ. 9619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9656, 9933, 9945.

Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9933, 9945, τόµ. ΙΕ, σ. 9999, 10000,
10053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10000.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη Μόνιµη
ΕλληνικήΈκθεση στο ΜουσείοΆουσβιτς στην Πολωνία.
τόµ. ΙΕ, σ. 10032.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10053.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10194, 10412, 10442, 10443, 10444
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
µελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις
23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά
στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη
σε αυτή Τελική Πράξη". τόµ. ΙΕ, σ. 10201.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών µελών της αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων
Συµφωνίας". τόµ. ΙΕ, σ. 10408, 10409, 10410, 10411.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10442, 10561, 10562, 10563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10561, 10562, 10563, 10579, 10580, 10581.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της
Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ, σ. 10562.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις οφειλές
της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας προς την
Ελλάδα και την υπογραφή Συνθήκης Ειρήνης µεταξύ Ελλάδας-Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας. τόµ. ΙΕ,
σ. 10644, 10645.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10654, 10658,
10659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10762, 10763.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από
το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής του ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11217.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3497.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3974.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4024.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4874.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1879, 1880.
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναφορά του (Προεδρεύων)στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης
της ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 24, 25.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί προσωπικού θέµατος. τόµ.
Α, σ. 24, 25, τόµ. Β, σ. 823, 1289, 1291, 1362, 1365, τόµ.
Ζ, σ. 4945, 5365, τόµ. Θ, σ. 6217, 6452, 6632, τόµ. Ι, σ.
7001, 7006, 7007, 7167, 7229, τόµ. ΙΓ, σ. 9098, 9099,
τόµ. ΙΔ, σ. 9681, τόµ. ΙΕ, σ. 10582, τόµ. ΙΗ, σ. 310, τόµ.
ΙΘ, σ. 807, 977, 978, 1064, 1069, 1070, 1288
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος.
τόµ. Α, σ. 24, 25, 369, 372, τόµ. Β, σ. 816, 818, 823, 816,
818, 823, 1282, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291,
1356, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1376,
1377, 1380, 1381, τόµ. Γ, σ. 1539, 1542, 1543, 1576,
1938, 1941, 1951, 1958, 1969, 1974, 1975, 1977, 2064,
2065, 2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2074, 2075,
2078, 2111, 2164, 2169, 2170, 2246, 2250, 2254, τόµ. Δ,
σ. 2461, 2464, 2467, 2468, 2469, 2473, 2474, 2475,
2476, 2477, 2478, 2479, 2606, 2610, 2611, 2631, 3118,
3125, 3126, 3127, 3129, 3130, 3134, 3135, 3136, 3137,
3138, 3141, 3143, 3144, τόµ. Ε, σ. 3485, 3492, 3493,
3494, 3495, 3513, 3516, 3517, 3518, 3520, 3596, 3599,
3724, 3894, 3897, 3899, 3902, 3903, 3921, 3922, 3924,

τόµ. ΣΤ, σ. 3950, 3952, 3953, 3955, 3956, 3957, 3960,
4010, 4012,, 4020, 4698, 4699, 4701, 4702, 4707, 4709,
4710, τόµ. Ζ, σ. 4939, 4942, 4945, 4946, 4947, 4948,
5014, 5015, 5016, 5020, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094,
5097, 5100, 5103, 5117, 5185, 5186, 5187, 5190, 5364,
5365, 5368, 5372, 5373, 5385, τόµ. Η, σ. 5407, 5409,
5412, 5414, 5422, 5426, 5459, 5668, 5684, 5687, 5906,
5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, τόµ. Θ, σ.
6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6215, 6216, 6217, 6260,
6262, 6267, 6268, 6441, 6453, 6630, 6631, 6632, 6635,
6637, 6705, 6721, 6724, 6726, 6729, 6730, τόµ. Ι, σ.
6898, 6904, 6905, 6906, 6914, 7003, 7004, 7005, 7007,
7008, 7022, 7025, 7026, 7027, 7078, 7119, 7124, 7160,
7169, 7170, 7227, 7229, τόµ. ΙΑ, σ. 7662, 7736, 7776,
7780, 7781, 7786, 7790, 7803, 7833, 7835, 7836, 7890,
τόµ. ΙΒ, σ. 8034, 8038, 8176, 8177, 8178, 8182, 8183,
8184, 8185, 8187, 8189, 8190, 8191, 8192, 8195, 8197,
8198, 8199, 8204, 8207, 8209, 8210, 8215, 8223, 8225,
8226, 8434, 8435, 8438, 8439, 8440, 8441, 8446, 8447,
8448, 8449, 8450, 8509, 8523, 8528, 8529, 8531, 8532,
8534, τόµ. ΙΓ, σ. 8821, 8823, 8825, 8832, 8834, 8836,
9048, 9051, 9098, 9099, 9100, 9101, 9103, 9104, 9105,
9107, 9108, 9142, 9143, 9176, 9177, 9185, 9234, 9235,
9238, 9239, 9256, τόµ. ΙΔ, σ. 9392, 9398, 9414, 9561,
9564, 9565, 9566, 9673, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679,
9681, 9682, 9684, 9685, τόµ. ΙΕ, σ. 10007, 10100,
10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10121, 10122,
10123, 10130, 10133, 10155, 10159, 10160, 10161,
10162, 10163, 10166, 10439, 10440, 10441, 10446,
10449, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585,
10586, 10591, 10592, 10595, 10597, 10598, τόµ. ΙΣΤ, σ.
10700, 10701, 10766, 10783, 10784, 10785, 10789,
10790, 10792, 10794, 10795, 10800, 10803, 10804,
11184, 11194, 11197, 11198, 11199, 11401, 11402,
11403, 11405, τόµ. ΙΖ, σ. 11422, 11425, 11426, 11885,
11888, 11889, 11890, 11891, 12018, 12023, 12026,
12029, 12038, 12045, 12114, 12121, 12122, 12123, τόµ.
ΙΗ, σ. 244, 245, 303, 309, 311, 316, 317, τόµ. ΙΘ, σ. 803,
804, 805, 806, 807, 809, 810, 812, 813, 818, 819, 820,
852, 854, 855, 856, 862, 864, 965, 971, 973, 976, 977,
978, 987, 1010, 1012, 1016, 1031, 1032, 1046, 1062,
1063, 1064, 1066, 1069, 1070, 1090, 1091, 1096, 1103,
1109, 1162, 1183, 1184, 1191, 1193, 1194, 1196, 1197,
1199, 1220, 1221, 1222, 1223, 1227, 1228, 1232, 1233,
1234, 1251, 1281, 1282, 1285, 1286, 1287, 1288, 1323,
1374, 1375, 1377, 1379, 1391, 1398, 1399, 1405, 1419,
1451, 1452, 1453, 1456, 1462, τόµ. Κ, σ. 2326, 2329,
2332, 2334, 2336, τόµ. ΚΑ, σ. 2441, 2444, 2446, 2536,
2537, 2543, 2725, 2729, 2730, 2808, 2810, τόµ. ΚΒ, σ.
3010, 3052, 3764, 3776, 3781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την µειωµένη παραγωγή ελαιολάδου στην περιφερειακή ενότητα Χανίων για την περίοδο 2013-2014. τόµ. Β, σ. 753, 754.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το δικαίωµα ή όχι δευτερολογίας της Βουλευτού
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Ζ. Κωνσταντοπούλου στην κατ’ άρθρο
συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1362.
Αναφορά του (Προεδρεύων)στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Γ, σ. 1543, 1544,τόµ. Η, σ. 5905,
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5913, τόµ. ΙΓ, σ. 8824, 8826,τόµ. ΙΔ, σ. 9677, 9685,τόµ. ΙΣΤ, σ. 10803,τόµ. ΙΖ, σ. 11424, 11440.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη νοµιµότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας
επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών, λόγω µη εκφώνησης των ονοµάτων των Βουλευτών που είναι προσωρινά κρατούµενοι. τόµ. Γ, σ. 1544.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ, σ. 1951.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ. τόµ. Γ, σ. 2065, 2066.
Συλλυπητήρια αναφορά του (Προεδρεύων)στα θύµατα
της βιβλικής καταστροφής στη Ρόδο και στην Ψέριµο, λόγω
των πληµµυρών. τόµ. Δ, σ. 2709.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµουτου Υπ.
Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3497.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την τροποποίηση της ηµερήσιας διάταξης. τόµ.
ΣΤ, σ. 4008.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5177.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
"Εθνική Αρχή ΣυντονισµούΠτήσεων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Η, σ. 5408, 5409.
Αναφορά του (Προεδρεύων)στον τρόπο της διαδικασίας
που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η,
σ. 5414, 5419.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στη συζήτηση για άρση
της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ. 5906, 5907, 5909,
5911.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής
και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6206, 6214.
Έγερσήτουαπό την ΠροεδρικήΈδρα και επιβολή πειθαρχικής ποινής στη Βουλευτή κ. Ε. Ζαρούλια για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά. τόµ. Θ, σ. 6262.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την ελεύθερη πώληση των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων. τόµ. Θ, σ. 6704.
Αναφορά του (Προεδρεύων)σε εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν από τον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Αρβανίτη κατά της διάρκεια της οµιλίας του στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και εντολή από τον Προεδρεύοντα κ.
Χρήστο Μαρκογιαννάκη για διαγραφή αυτών. τόµ. Ι, σ.
7164, 7167.

Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7169.
Αναφορά του (Προεδρεύων)στη διαγραφή λέξεων που
χρησιµοποίησε κατά τη διάρκεια οµιλίας του ο βουλευτής
της Χρυσής Αυγής κ. Μ. Αρβανίτης – Αβράµης, σε σχέδιο
νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων. τόµ. Ι, σ. 7229.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στις δικαστικές εξελίξεις
που αφορούν τους Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή. τόµ. ΙΑ, σ. 7656.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων,σχετικά µε α) τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων, β) την επανένταξη των κριτηρίων
για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ και γ)
την συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων. τόµ.
ΙΑ, σ. 7734, 7735.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)σε επίκαιρη ερώτηση,
σχετικά µε την πορεία των µεγάλων έργων στη Λακωνία.
τόµ. ΙΑ, σ. 7830.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν υπάρχει η απαιτούµενη πλειοψηφία για την
ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8209.
Αναφορά του (Προεδρεύων)επί της ένστασης λόγω άκυρης διενέργειας της ψηφοφορίας, άκυρης ψευδούς διαπίστωσης πλειοψηφίας του άρθρου 30 και απόρριψη αυτής.
τόµ. ΙΒ, σ. 8215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
και τις ανεπάρκειες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του
έργου επέκτασης του Αερολιµένα Χανίων. τόµ. ΙΒ, σ. 8217,
8218.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΒ, σ. 8523, 8530.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8833, 9105.
Αναφορά του (Προεδρεύων)στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
τόµ. ΙΓ, σ. 9172.
Αναφορά του (Προεδρεύων)στην αποκάλυψη διαλόγου
µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π.
Μπαλτάκου και του Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του Εθνικού Δρυµού Σαµαριάς. τόµ. ΙΕ, σ.
9951, 9952.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11198.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ.
Γερµενή και Ε. Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11424, 11426.
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Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής
και το άρθρο 62 του Συντάγµατος, όπου λέει: "Η άδεια για
την άρση της ασυλίας θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση
του Εισαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της
Βουλής", στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ. 12122, 12123.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 244.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 308.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 809, 810, 812, 813.
Αναφορά του (Προεδρεύων)στην αντικατάσταση Βουλευτών κατά την συνεδρίαση της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1165, 1168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1383.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων)στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2448.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη διαµονή εκατόν σαράντα πέντε παράνοµων οικονοµικών µεταναστών στα Χανιά. τόµ. ΚΑ, σ.
2512.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για
τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις", σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΚΑ, σ. 2806, 2807.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την διαµονή
145 παράνοµων οικονοµικών µεταναστών στα Χανιά. τόµ.
ΚΒ, σ. 3001, 3002, 3003.
Οµιλία του (Προεδρεύων)επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων
του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
που αφορούν την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε
τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο
παρελθόν για κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων
και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ, σ. 3010, 3011, 3012, 3054.
Αναφορά του (Προεδρεύων)στη µνήµη του Παύλου Φύσ-

σα, µε αφορµή τη συµπλήρωση ενός χρόνου από την ηµέρα
της δολοφονίας του. τόµ. ΚΒ, σ. 3054.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το πρόγραµµα προώθησης συνταξιοδότησης των αλιέων. τόµ. Β, σ.
1373, 1374.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1984.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κεφαλαιοποίηση οφειλών των εµπόρων προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών. τόµ. Δ, σ. 3174.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3482, 3483.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3483,
τόµ. ΙΔ, σ. 9324, τόµ. ΙΖ, σ. 11702, τόµ. ΚΑ, σ. 2873, 2874
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5346, 5347.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση της ισχύος των κρατικών εγγυήσεων στα πυρόπληκτα
δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις µετά τις πυρκαγιές
του 2007. τόµ. Θ, σ. 6473, 6474.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
νόµιµης διάθεσης των νερών από τις πλύσεις των ιδιωτικών
υδροθεραπευτηρίων στα Λουτρά Αιδηψού. τόµ. Ι, σ. 6879,
6880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων για την ολοκλήρωση του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. ΙΓ, σ.
9279, 9280, 9281.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9322, 9323, 9324, 9325.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11702.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11769.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της εξαγωγικής επιχειρηµατικοτητας. τόµ. ΙΖ, σ. 12031,
12032.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 623.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Χαλκίδας. τόµ. ΙΗ, σ.
699.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1031, 1058.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1674, 1742.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2873, 2874.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµοθέτηση για τηνπαράταση δύο ετών για το διορισµό των «τριανταµηνιτών εκπαιδευτικών». τόµ. ΚΑ, σ. 2923, 2924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3828.
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
στοχοποίησης των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αντιµετώπισης των κρουσµάτων λύσσας στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α,
σ. 664, 665.
Αναφορά της στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση και
στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1267,
1315, 1360.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2418-2420, 2470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3473.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της

παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4879.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6231.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6816-6818,
6980, 7025.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την προστασία της εγκυµοσύνης και της µητρότητας. τόµ. Ι, σ. 6881, 6882.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Νοσοκοµείο "Παπαγεωργίου" ως
µοναδικό εφηµερεύον. τόµ. ΙΑ, σ. 7726, 7727, 7728.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8062.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ψηφοφορία του άρθρου30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη". τόµ. ΙΒ, σ. 8234.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8250.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8271.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αδειοδότησης της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ για την καύση απορριµµάτων στη Δυτική
Θεσσαλονίκη. τόµ. ΙΕ, σ. 9953, 9954.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 218.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 613, 645.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς
και παραµένει ανεξάρτητη Βουλευτής. τόµ. ΙΘ, σ. 1137.
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ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Αναφορά του στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
346. 682.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 891, 1102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1827.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Γ, σ. 1827,
1828.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1828,
τόµ. Ε, σ. 3527, τόµ. ΙΓ, σ. 9054, τόµ. ΙΔ, σ. 9577, 9579,
9929, τόµ. ΚΑ, σ. 2471, 2588, 2589, 2619
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1898.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγκυρότητα και νοµιµότητα της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του, λόγω µη συµµετοχής των
τριών προφυλακισµένων Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
τόµ. Γ, σ. 1954.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2066.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2066,
2127, 2167.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 23552357.
Αναφορά του στην προφυλάκιση του αρχηγού και των
τριών Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και
στην απαγόρευση συµµετοχής τους στις κοινοβουλευτικές
διαδικασίες. τόµ. Δ, σ. 2356, τόµ. Ε, σ. 3444
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3444-3446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3923,
3924, τόµ. ΣΤ, σ. 3991, 3992.

Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε τις εκφράσεις
που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια οµιλίας του Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Α. Ματθαιόπουλου και διαγραφή αυτών. τόµ. ΣΤ, σ. 3992.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5142.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5245.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5792.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7355-7357, 7656.
Αναφορά του στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους
Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
τόµ. ΙΑ, σ. 7656.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου
σε αυτήν Πρωτοκόλλου". τόµ. ΙΑ, σ. 7836.
Αναφορά του στην προφυλάκιση των Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή, χωρίς να ζητηθεί από το Σώµα ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας τους και στη µη
δυνατότητά τους να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. τόµ. ΙΓ, σ. 9052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9052, 9053.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
9053.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9577-9579.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9683,
9684, 9685.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9683, 9685, 9930, 9931, 9946, 10191,
10192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9930, 9931, 9946.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10191, 10192.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτη-
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σης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10591.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10703-10705, 10764.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου, Α.
Ματθαιόπουλου, Κ. Μπαρµπαρούση και Χ. Αλεξόπουλου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11757-11759.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2405, 2588, 2616, 2617, 2618, 2619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2471.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2546-2548.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος
των Βουλευτών κ.κ. Σ. Γεωργιάδη και Ν. Μίχου. τόµ. ΚΑ, σ.
2588.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2618,
2619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2879.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας

και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3648, 3649, 3650.
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
εξίσωσης προς τα κάτω της τιµής του φόρου πετρελαίου
θέρµανσης µε αυτόν του πετρελαίου κίνησης, προκειµένου
να µπορούν τα νοικοκυριά να προµηθευτούν φθηνό πετρέλαιο θέρµανσης. τόµ. Α, σ. 654, 655, 656.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα εκκαθάριση τουΈκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων για περιοχές του Δήµου Κέρκυρας. τόµ. Α, σ. 659, 660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
710.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το µέτρο εξίσωσης του ειδικούφόρου πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης. τόµ. Β, σ. 758, 759.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα από τις ενέργειες ελέγχου και φορολόγησης των εµβασµάτων του εξωτερικού της περιόδου 2009-2012. τόµ. Β,
σ. 920, 921.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις κατασχέσεις υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σε υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών φορολογούµενων που αφορούν ποσά
κάτω των 1.000 ευρώ, προερχόµενα από µισθούς και συντάξεις. τόµ. Β, σ. 922, 923.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την ισότιµη φορολογική αντιµετώπιση όλων των
πολιτών. τόµ. Β, σ. 923, 924.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1132, 1151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1516.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
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"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2270, 2282, 2284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί αδήλωτων ποσών που µεταφέρθηκαν στο εξωτερικό από εταιρείες τύπου "Western Union". τόµ. Δ, σ. 2564,
2565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3113, 3125, 3126,
3137.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 3138,
τόµ. Η, σ. 5832, τόµ. ΙΖ, σ. 12098, τόµ. Κ., σ. 1951
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3624-3626, 3628.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 4666, 4667.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναγκαιότητα παρεµβάσεων στο συνοριακό σταθµό του Προµαχώνα Σερρών. τόµ. ΣΤ, σ. 4667, 4668.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
ελέγχου κατά της φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα κατά
τη διάρκεια των εορτών. τόµ. Ζ, σ. 4729, 4730.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου, η οποία υπογράφηκε στοΆµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου
2010, καθώς και του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013". τόµ. Η, σ. 5832, 5833.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντικατάσταση της φορτωτικής από το δελτίο παροχής υπηρεσιών
στο πλαίσιο των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών.
τόµ. Θ, σ. 6712.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο συναφών ερωτήσεων, σχετικά α) µε τη διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το "TAXIS" και β) µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία. τόµ. Ι, σ.
6747, 6748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο χιλίων εξακοσίων ογδόντα υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού. τόµ. Ι, σ. 6749, 6750.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων και την τόνωση της κτηµαταγοράς. τόµ. Ι, σ. 7062.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόοδο
των διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ελλάδας-Ελβετίας για τη σύναψη διµερούς συµφωνίας για τη φορολόγηση καταθέσεων. τόµ. Ι, σ. 7063, 7064.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαµόρφωση ενός απλού, καθολικού και λειτουργικού µηχανισµού
για τον άµεσο συµψηφισµό απαιτήσεων µεταξύ φορολογουµένων και δηµοσίου. τόµ. Ι, σ. 7076, 7077.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αλλαγές

και τις διορθώσεις στις αποφάσεις για την τήρηση των βιβλίων από τους αγρότες. τόµ. Ι, σ. 7225, 7226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άρση άδικων φορολογικών διατάξεων και την προώθηση ενός ενιαίου, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7694, 7695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Δηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της
Διπλής Φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου µετά του προσαρτηµένου
σε αυτήν Πρωτοκόλλου". τόµ. ΙΑ, σ. 7838.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπεραξίες των ακινήτων. τόµ. ΙΑ, σ. 7940, 7941.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
κατάργηση των φορολογικών προστίµων που προβλέπονται
στον ν. 4174/2013 και τον ν. 4224/2013. τόµ. ΙΒ, σ. 8529,
8530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8581.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µαζική
παραίτηση στελεχών του Κέντρου Φορολόγησης Μεγάλου
Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). τόµ. ΙΒ, σ. 8677.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην πάταξη της φοροδιαφυγής και
ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών των εµβασµάτων του εξωτερικού. τόµ. ΙΓ, σ. 9176, 9177.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10576.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11681.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επιβολή
Φ.Π.Α. στους δικηγόρους. τόµ. ΙΖ, σ. 12097, 12098,
12099.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, ορ-
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γανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1949, 1951.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2879, 2885, 2889.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών µε τα εµβάσµατα του εξωτερικού. τόµ. ΚΑ, σ.
2925, 2926.
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2143.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόκτηση ειδικότητας προπονητή ποδοσφαίρου από τους απόφοιτους των ΤΕΦΑΑ. τόµ. Γ, σ. 2332, 2333.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5151.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6301.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6676, 6697.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7003,
7004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7003, 7004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8561, 8562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1060.
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής ψηφοφορίας, για την ε-

κλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της Βουλής, για τη
Β’Σύνοδο της ΙΕ’Περιόδου. τόµ. Α, σ. 5.
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 377.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1474,
1475, 1478, τόµ. Γ, σ. 2152, 2179, 2180, 2181, 2182,
2183, 2188, 2189, τόµ. Δ, σ. 2779, 2813, 2815, 3074,
3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3106, 3109, 3110, τόµ.
ΙΔ, σ. 9434, 9437, 9628, 10051, τόµ. Κ, σ. 1974, 1977,
1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, τόµ. ΚΑ, σ. 2395
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης, που κατέθεσαν ο Πρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης
Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. Γ, σ. 1953, 1954.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγκυρότητα και νοµιµότητα της συζήτησης και της ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης
που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του, λόγω µη συµµετοχής των
τριών προφυλακισµένων Βουλευτών της Χρυσής Αυγής.
τόµ. Γ, σ. 1954, 1967.
Οµιλία του επί του Κανονισµού. τόµ. Γ, σ. 1967.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2343,
2344, 2345, 2358, 2360.
Αναφορά του στη διαδικασία συζήτησης του Κρατικού
Προϋπολογισµού. τόµ. Δ, σ. 2494.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Γενικού Προϋπολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2014, τον τόµο
για τις φορολογικές δαπάνες του 2014, καθώς και τους
προσαρτηµένους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών Ανεξάρτητων Αρχών, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2494.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2811,
2812, 2813, 2814, 3075, 3076.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
ταυτόχρονη ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής
των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες
διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2811, 2813, 2814.
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Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3105, 3106, 3110.
Αναφορά του στον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. τόµ. Ε,
σ. 3613.
Αναφορά του στον τρόπο διεξαγωγής της ονοµαστικής
ψηφοφορίας επί του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Ε, σ. 3730-3731.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5917.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8593.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9373, 9374, 9376, 9378.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9567, 9568, 9569, 9570, 9574, 9575.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9574,
9575, τόµ. Κ, σ. 1985.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10051, 10052.
Οµιλία του σχετικά µε το επεισόδιο που διαδραµατίστηκε
εντός του Κοινοβουλίου στα γραφεία της Χρυσής-Αυγής από τον υιό Μπαλτάκου. τόµ. ΙΕ, σ. 10051, 10052.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11897.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 74, 75.
ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Νοσοκοµείου "Μεταξά", λόγω έλλειψης προσωπικού. τόµ. Α, σ. 663.
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1263,
1264, 1313, 1314.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Β, σ. 1440.

Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1440, 1453, 1455.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1453,
1455.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2416-2418.
Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3579.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4878.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6811-6813,
6834, 6836, 6837, 6978, 7024, 7027, 7028.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 611-613, 633, 635, 636, 643,
644.
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 12.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1107, 1108.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1483.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1551.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2082.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3678.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4029,
4030.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5795, 5799, 5800.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5799,
τόµ. Ι, σ. 7065, τόµ. ΙΑ, σ. 7639, τόµ. ΙΗ, σ. 400
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6718-6721, 6730-6732, 6733.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για επιχορήγηση συγκεκριµένης επένδυσης. τόµ. Ι, σ. 7065,
7066.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί του άρθρου 16, 17 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78 του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7352, 7639, 7647, 7652, 7654,
7661, 7664, 7665, 7667.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7384.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
ελληνικής Κυβέρνησης για την Διατλαντική Εµπορική και
Επενδυτική Συνεργασία. τόµ. ΙΑ, σ. 7816, 7817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8161.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10504.
Επιστολή του για την συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα.
τόµ. ΙΖ, σ. 11441.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
της εξαγωγικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΖ, σ. 12032,
12033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 394, 400, 406, 407, 414, 429, 430.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1767.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3682-3684.
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων

πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1380, 1381, 1395.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Γ, σ. 1528.
Αναφορά του στην πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς
για την κατάργηση του µπόνους των πενήντα εδρών στο
πρώτο κόµµα. τόµ. Γ, σ. 1528.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1528-1530,
1577, 1906, 1937, 1941, 2232, 2233, 2235.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1941,
2054, 2235, τόµ. Ε, σ. 3495, τόµ. ΣΤ, σ. 4627, 4639,
4641, τόµ. Θ, σ. 6694, τόµ. Ι, σ. 6865, 7005, 7008, τόµ.
ΙΒ, σ. 8576, 8581, 8582, τόµ. ΙΖ, σ. 11767, τόµ. ΙΘ, σ.
1315, τόµ. Κ, σ. 1904, 1910, 1911, 1971, 1973, 1974,
1990, 2000, 2007, 2021.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2169,
2170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3494, 3495, 3708, 3719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4627,
4628, 4629, 4630, 4637, 4638, 4639, 4641, 4696, 4697,
4698, 4701, 4705, 4707, 4709.
Αναφορά του στιςβουλευτικές συντάξεις. τόµ. ΣΤ, σ.
4707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5185, 5186.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6378, 6755.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6673, 6694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6863, 6864,
6865, 7008, 7009, 7010, 7017.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7707, 7708.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7950-7952, 7960.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
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Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8145, 8207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8419-8421, 8432, 8438, 8463, 8498, 8501,
8502, 8538, 8539, 8540, 8542, 8547, 8552, 8558, 8576,
8577, 8581.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8432, 8438.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κρατική
επιχορήγηση της "αναλογικής" σύνταξης, των επικουρικών
συντάξεων, του ΕΚΑΣ και του εφάπαξ από 1.1.2015. τόµ.
ΙΒ, σ. 8669, 8670, 8671.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9550, 9551, 9562.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10039, 10040, 10055.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10039, 10055, 10095, 10179, 10433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10095, 10096.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10179, 10420, 10421, 10429, 10431,
10433, 10434, 10444, 10449.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11765, 11766, 11766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1897, 1903, 1904, 1905, 1906, 1914,
1919, 1925, 1966, 1967, 1968, 1969, 1975, 1982, 1997,
2000, 2001, 2004, 2007, 2011, 2022.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3939-3941, 3951, 3952, 3953.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1576, 1577,
1578, 1579, 1580, 1581, 1826, 1827, 1829, 1892, 1902,
1930, 1933.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1827,
1892, τόµ. ΙΒ, σ. 8225, 8462, 8531, 8582, τόµ. ΙΗ, σ. 424,
425, τόµ. ΙΘ, σ. 1136, 1171, 1172, 1203, 1205, 1233, τόµ.
Κ, σ. 1968
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1897, 1900.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ.
1951.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ,
σ. 1951.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2115,
2116.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα από την αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών
στην καθηµερινότητα των πολιτών. τόµ. Γ, σ. 2331, 2332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3610-3612.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το διορισµό
των επιτυχόντων του ειδικού γραπτού διαγωνισµού του Υπουργείου Δικαιοσύνης του έτους 2009. τόµ. Ζ, σ. 4714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7023.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυσµενή
αντιµετώπιση των πτυχιούχων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ). τόµ. ΙΒ, σ. 8221, 8222.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των δηµοτικών αστυνοµικών και των σχολικών φυλάκων. τόµ. ΙΒ, σ. 8224, 8225.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8412, 8423, 8439, 8440, 8460-8462, 8463,
8464, 8470, 8472, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8543,
8547, 8551, 8567, 8574, 8576, 8582, τόµ. ΙΓ, σ. 8707.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δη-
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µόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8439, 8440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 424, 425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1131, 1136, 1169, 1170,
1171, 1172, 1173, 1175, 1199, 1203, 1204, 1207, 1215,
1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1228, 1229, 1233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1966, 1967, 1968.
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1272.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3588.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4880.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα µείωση στη συνταγογράφηση φαρµάκων από τους γιατρούς που
είναι συµβεβληµένοι στον ΕΟΠΥΥ. τόµ. Θ, σ. 6481, 6482,
6483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6820, 6988.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7393.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βουλευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8240.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8615.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1971.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1971.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2827.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12114,
12115, 12121.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ, σ. 12115-12117, 12121.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής και το άρθρο 62
του Συντάγµατος, όπου λέει: "Η άδεια για την άρση της ασυλίας θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση του Εισαγγελέα
για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής", στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ.
12121.
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µετονοµασία της πλατείας Καραϊσκάκη σε πάρκο Δυρραχίου. τόµ.
Α, σ. 668, 669.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 670,
τόµ. ΙΑ, σ. 7803, τόµ. ΙΓ, σ. 9097, 9100, τόµ. ΙΕ, σ. 9986,
9987, 10067, 10089
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
670, 677, 693.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1339,
1344, 1349.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1973,
1974.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις τεράστιες
καταστροφές και το θάνατο τριών ανθρώπων στη Ρόδο από
την καταιγίδα της περασµένης Παρασκευής. τόµ. Δ, σ.
3172, 3173.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµι-
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κού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3688-3690.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εσωτερικών: α) "Κύρωση της Σύµβασης για
την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου", β) "Κύρωση
της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις ή έγγραφα και γ) "Κύρωση της Σύµβασης για
τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής
προς τους πρόσφυγες". τόµ. Η, σ. 5510, 5512, 5513.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5675.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ανακούφισης των σεισµοπλήκτων και αποκατάστασης
των ζηµιών στην Κεφαλλονιά. τόµ. Ι, σ. 6890, 6891, 6892.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε καταυλισµό αθίγγανων
στα Μέγαρα Αττικής. τόµ. Ι, σ. 7058, 7059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7119, 7169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7652, 7654, 7786.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) τόµ. ΙΑ, σ. 7654.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7779, 7805, 7806, 7807,
7969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8171.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση αντιµετώπιση της διάβρωσης του εδάφους στο Νοµό Ηλείας.
τόµ. ΙΒ, σ. 8230, 8231.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9058, 9086, 9092, 9097, 9098,
9100, 9107.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9086, 9092, 9093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επεί-

γουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9969, 9971, 9986, 10076, 10089, 10096,
10155, 10156.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10176, 10185, 10187.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10805.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Α. Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου, Α. Ματθαιόπουλου και
Κ. Μπαρµπαρούση. τόµ. ΙΣΤ, σ. 10806.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών.
τόµ. ΙΗ, σ. 37.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2842.
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5682.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (ΑΞ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8614.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10539.
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5665, 5666, τόµ. Θ, σ. 6187.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντικατάσταση της φορτωτικής από το δελτίο παροχής υπηρεσιών
στο πλαίσιο των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών.
τόµ. Θ, σ. 6711, 6712.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7715, 7716.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυ-
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βερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ, σ. 7716.
Αναφορά του Προεδρεύοντα κ. Ι. Δραγασάκη στον χαρακτηρισµό που έκανε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ν.
Μίχος, για Υπουργό µιας χώρας κατά τη διάρκεια οµιλίας
του. τόµ. ΙΑ, σ. 7716.
Αναφορά του στην άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Γ.
Παπανδρέου. τόµ. ΙΑ, σ. 7814.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8283.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10049,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11233, τόµ. ΙΖ, σ. 11412, 11425, 12115, τόµ.
ΚΑ, σ. 2587
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11177, 11178, 11233.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2531.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2587, 2588.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2588,
2589.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος
των Βουλευτών κ.κ. Σ. Γεωργιάδη και Δ. Κουκούτση. τόµ.
ΚΑ, σ. 2604.
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
690, 691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 878, 879, 880.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 879,
τόµ. Ε, σ. 3903, τόµ. Η, σ. 5730, 6368
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1575, 1576.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1976.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1977.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-

βουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2465, 2466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3531, 3532.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3894,
3902, 3903.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4618,
4619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5051, 5052, 5203, 5204.
Αναφορά του στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η, σ.
5436.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5436, 5437.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5730, 5731, τόµ. Θ, σ. 6233.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6348, 6349,
6350, 6362, 6363, 6368, 6386, 6392, 6440, 6441, 6452,
6755, 6756.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6452,
τόµ. Ι, σ. 6754, 6755.
Αναφορά του στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων.
τόµ. ΙΑ, σ. 7664.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7664, 7665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8517, 8518.
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Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας του. τόµ.
ΙΓ, σ. 8825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9647, 9648.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από
το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής του ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11212.
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1832.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2086,
2087.
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3550.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4001,
4002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5345.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5432, 5433, 5459, 5485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµο-

διότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5712, 5713, 5714, τόµ. Θ, σ. 6225-6227,
6326, 6327.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5714,
τόµ. ΙΔ, σ. 9637, 9659, τόµ. ΙΕ, σ. 10592, τόµ. ΙΖ, σ.
11855, 11857, τόµ. ΙΗ, σ. 412
Οµιλία του σε δυο συναφείς ερωτήσεις, σχετικά µε α) το
Γηροκοµείο Βόλου και β) τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο
Βόλου. τόµ. Θ, σ. 6341, 6342, 6343, 6344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6410, τόµ. Ι,
σ. 6799.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6721-6723, 6732.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9338.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9636, 9637, 9669, 9670.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10565, 10566, 10592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11182-11184, 11237, 11238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11405-11407, τόµ. ΙΖ, σ. 11707, 11708.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11855-11857.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 213.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 408-410, 427.
Επιστολήτων Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
"Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές", προς τον Πρόεδρο
της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνουν ότι ο Βουλευτής ορίζεται, από 27/6/2014, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής τους Οµάδας. τόµ. ΙΗ, σ. 419420.

342
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Προεδρικών Διαταγµάτων του νέου αναπτυξιακού νόµου. τόµ. Α, σ. 740, 741.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1479.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1547.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3732.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4035.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4043.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6415.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6915.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6925.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (ΑΞ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8587.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10812.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11896.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ. 12124.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρη-

σκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3869.
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
των πρώην εργαζοµένων στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Πρέβεζας-Νάουσας-Πέλλας καιΈβρου από το
συνυπολογισµό του χρόνου Ειδικής Επιδότησης Ανεργίας
στους πλασµατικούς χρόνους του άρθρου 4 του ν.
3996/2011. τόµ. Α, σ. 746, 747.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1380, 1381, 1396.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1934.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1934.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2054,
τόµ. Θ, σ. 6692, τόµ. ΙΖ, σ. 11720, 11787, τόµ. ΙΘ, σ. 1182
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2073.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2073,
2074, τόµ. ΣΤ, σ. 4684, 4685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4616,
4684, 4685.
Αναφορά του στιςβουλευτικές συντάξεις. τόµ. ΣΤ, σ.
4684, 4685.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4688.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5928.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6431.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6670, 6678, 6692,
6699.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7949, 7959.
Αναφορά του στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ. 7959.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 309.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1059.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1173, 1182.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αναφορά του στην έφοδο της Αντιτροµοκρατικής Υπηρεσίας στις οικίες των κατηγορούµενων Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Ε, σ. 3527.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3527.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6215.
Αναφορά του στην προφυλάκιση του Αρχηγού και Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Θ, σ.
6283.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6283.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6727.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8265.
Οµιλία του στη συζήτηση για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Γρέγου, Π. Ζησιµόπουλου, Α.
Ματθαιόπουλου, Κ. Μπαρµπαρούση και Χ. Αλεξόπουλου.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10802.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11425.
Παρέµβασή του στη συζήτηση επί προσωπικού θέµατος
των Βουλευτών κ.κ. Σ. Γεωργιάδη και Ν. Μίχου. τόµ. ΚΑ, σ.
2588.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2601.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,

ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 389.
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2074,
2075.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3595.
ΜΠΕΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1264,
1267, 1270, 1275, 1276-1279, 1280, 1281, 1285, 1286,
1287, 1291, 1337, 1355, 1361.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1441.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2092,
2093.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2412,
3143, τόµ. Ι, σ. 6853, 6859, 6898, 7027, τόµ. ΙΔ, σ. 9548,
9549
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2478, 3143, 3144.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των οδοιπορικών από τον ΕΟΠΥΥ για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. τόµ. Δ, σ. 3092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3664.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του
κτηρίου του πρώην "Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου
Χατζή-Κώστα". τόµ. ΣΤ, σ. 3947, 3948.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στις νοσοκοµειακές µονάδες Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Ζ, σ. 4759, 4760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4874, 4878, 4880.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5166.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Σχηµαταρίου. τόµ. Η, σ. 5775,
5776.
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Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Η, σ. 5823, 5824, 5825.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6820, 6854,
6856, 6859, 6863, 6864, 6865, 6872, 6873, 6894, 6895,
6898, 6983, 6984, 6985, 7026, 7027.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8155, 8158.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών
από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες. τόµ. ΙΒ, σ. 8521, 8522.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων οικονοµικών πόρων για την ολοκλήρωση του νέου Νοσοκοµείου Χαλκίδας. τόµ. ΙΓ, σ.
9279, 9280, 9281.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση. σχετικά µε τη λήψη µέτρων επαναλειτουργίας του Νοσοκοµείου "Παναγιά" του Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης " Άγιος Παύλος". τόµ.
ΙΓ, σ. 9283, 9284.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία των µονάδων "ειδικού σκοπού" του ΕΟΠΥΥ στα
Οινόφυτα και την Παραλία Διστόµου. τόµ. ΙΓ, σ. 9285,
9286.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα σε θέµατα υγείας που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι των
Λειψών και της Νότιας Ρόδου. τόµ. ΙΔ, σ. 9546, 9547.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ψυχιατρική φροντίδα και µέριµνα από το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας στο Νοµό Σάµου. τόµ. ΙΕ, σ. 10123, 10124.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
διαθεσιµότητας - κινητικότητας εργαζοµένων σε δοµές του
ΕΣΥ µε σκοπό την "κατεπείγουσα" ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. τόµ. ΙΕ, σ. 10635, 10637, 10638.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10739, 10740, 10741, 10745.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11688.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την άµεση
κάλυψη των αναγκών σε πρωτοβάθµια περίθαλψη των κατοίκων και επισκεπτών της Λήµνου. τόµ. ΙΖ, σ. 12034,
12035.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Υγείας και
διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. τόµ. ΙΗ, σ. 38, 39.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 310.
ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις συζητή-

σεις Κυβέρνησης-τρόικας για την απελευθέρωση των απολύσεων και τις νέες µειώσεις των συντάξεων. τόµ. Β, σ.
911, 912.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1429, 1448.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2064,
τόµ. ΚΑ, σ. 2622
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3681.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4052.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4059.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6675, 6696.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7947, 7958.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11890, 11891.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 768, 782.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1281, 1288, 1289.
Αναφορά της στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1972.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1972, 1982.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2592, 2621, 2622.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3934, 3949.
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2042,
2043.
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Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3565.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5204.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5250.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6717.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7360.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1046.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1047.
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Α, σ. 375, τόµ. Γ, σ. 1543.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Μιχαλολιάκου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία ενηµερώνει ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. τόµ. ΙΓ, σ. 9282.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11427, 11440.
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 278,
τόµ. Β, σ. 1113, 1114, τόµ. Γ, σ. 2013, 2025, 2071, 2111,
2188, τόµ. Ε, σ. 3577, τόµ. Ζ, σ. 4948, 5084, τόµ. Η, σ.
5907, 5911, τόµ. ΙΒ, σ. 8532, τόµ. ΙΓ, σ. 8821, τόµ. ΙΔ, σ.
9344, 9345, τόµ. ΙΕ, σ. 9993, 10130, 10133, 10583,
10657, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10736, 10795, τόµ. ΙΖ, σ. 11866,
11891, 12121, τόµ. ΙΗ, σ. 715, τόµ. ΙΘ, σ. 843, 862, 973,
976, 987, 1028, 1088, 1089, 1109, τόµ. Κ, σ. 1680, 1767,
1771, 1982, τόµ. ΚΒ, σ. 3741, 3856
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1386.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να

εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1896, 1897, 1898.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3955,
3981.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4898.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9629.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10584, 10592.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εγγραφή τριών Βουλευτών στον κατάλογο των οµιλητών, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις", µετά την προθεσµία που έχει ορισθεί, δηλαδή µετά τους δυο πρώτους ειδικούς αγορητές. τόµ. ΙΖ, σ. 12000.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ, σ. 12122.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής και το άρθρο 62
του Συντάγµατος, όπου λέει: "Η άδεια για την άρση της ασυλίας θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση του Εισαγγελέα
για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής", στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ.
12122.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παρα-
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δεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1191.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1730, 1748.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1979.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2523.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, πριν ολοκληρωθεί
ο κύκλος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για διακοπή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ" και να συνεχιστεί την εποµένη, ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. ΚΑ, σ. 2851.
ΜΠΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ορκωµοσία του σε αντικατάσταση του κ. Νικόλαου Σταυρογιάννη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. Κ, σ. 2326.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
343-345, 679, 680.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2118.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3560, 3561.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11311-11313, 11415, 11419, 11709.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 11677,
τόµ. ΚΒ, σ. 3713
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 400.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3669, 3714.
Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3748.
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στελέχωσης της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων.
τόµ. Β, σ. 1371, 1372.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2022,
τόµ. Δ, σ. 2603, τόµ. ΚΒ, σ. 3636
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2031,
2032.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την παρακράτηση χρηµάτων των δικαιούχων αγροτών από την ενιαία ενίσχυση του 2013. τόµ.
Γ, σ. 2299.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία Υπουργού σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης µε την
αιτιολογία ότι θα απαντηθεί η ερώτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. τόµ. Γ, σ. 2299.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας του ΝοσοκοµείουΆρτας. τόµ. Γ, σ. 2326,
2327, 2328.
Αναφορά του στη συµπλήρωση σαράντα χρόνων από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου. τόµ. Γ, σ. 2326.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τις συνέπειες του αποχαρακτηρισµού
εκατοµµυρίων στρεµµάτων βοσκοτόπων στους µικροµεσαίους κτηνοτρόφους. τόµ. Δ, σ. 2603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3488.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 38993900, τόµ. ΣΤ, σ. 3958.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5048, 5049.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5668, 5670, τόµ. Θ, σ. 6189, 6330.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6728.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση χρηµάτων των δικαιούχων αγροτών από την Ενιαία Ενίσχυση του 2013. τόµ. Ι, σ. 7219, 7220, 7221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλ-
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λες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7336-7338, 7644, 7669, 7671.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8266.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8284.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8627.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα του Εθνικού Δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. ΙΒ, σ. 8681, 8682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νέα εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα Ακαρνανικά όρη, στην κορυφή του όρους Μπούµστου. τόµ. ΙΕ, σ. 10063, 10064.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11911.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων παροχής δωρεάν εξυπηρέτησης των αγροτών για την
υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Υποβολής Δηλώσεων. τόµ. ΙΗ, σ. 57, 58.
Αναφορά του στην απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση της Μανωλάδας. τόµ. Κ, σ. 1668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1668, 1723-1725.
Αναφορά του στην 29η Αυγούστου του 1949, ηµέρα της
λήξης του Εµφυλίου πολέµου. τόµ. Κ, σ. 2323.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2323-2325.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις δραµατικές επιπτώσεις του καταρροϊκού πυρετού στην αιγοπροβατοτροφία. τόµ. ΚΑ, σ. 2415, 2416.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου. τόµ. ΚΒ, σ. 3635, 3636, 3637.
Ν
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2044.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3508.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5368,
τόµ. ΙΗ, σ. 64, 90, 94, 96, 97, 666, 715, 717, 741, 775,
τόµ. ΙΘ, σ. 795, 844, 973, 1029, 1032
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθ-

µιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6898.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9551, 9552.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει για τη λειτουργία των
Επιτροπών της Βουλής ή όχι. τόµ. ΙΗ, σ. 87, 88.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 87, 88, 94.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 94.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας για την Α’
Σύνθεση του θερινού Τµήµατος 2014. τόµ. ΙΗ, σ. 190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 632, 633, 635, 659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 717.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 717.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 775.
Αναφορά του στην πώληση της «µικρής ΔΕΗ», στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και στην επιστράτευσή τους.
τόµ. ΙΘ, σ. 796.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 796, 844, 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1033.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1176, 1183.
Αναφορά του στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ε-
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νέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1183.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2597, 2598.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2147,
2148.
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3458, 3459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5040, 5041.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5269.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9414.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11333.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11908.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 71.
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
791, 792.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1099.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοι-

νοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2263.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3484, 3485.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6632,
6640, τόµ. ΙΒ, σ. 8112, τόµ. Κ, σ. 1961
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8055, 8110, 8111, 8147, 8148.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8112.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8463, 8464, 8485, 8486, 8534.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8796.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1736.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1962.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1962, 1963.
ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2091,
2092.
Αναφορά του στον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. τόµ. Ε,
σ. 3601.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3601.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4904.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνου Καµµένου, προς τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. Η, σ.
5652.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρηση του
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ, σ. 6170.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11786.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1371, 1409.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1464,
1466, 1467.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1466,
1467.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2535, 2560.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2554.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2021,
2022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3525, 3526.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5090,
5092.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5092, 5093.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ. 5906, 5907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11193, 11194.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. τόµ.
ΙΗ, σ. 38.
ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ζωονόσου "ευλογία" στην περιφερειακή ΕνότηταΈβρου. τόµ. Α, σ. 267, 268.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1582, 1583,
1933.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1932,
τόµ. ΙΕ, σ. 10162, 10163
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2036.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3509.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4014-4015,
4673, 4674.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8421, 8422, 8423, 8497, 8498, 8576, 8577.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9140.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9961.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9961, 9963, 9967, 10068-10070, 10103,
10162, 10163.
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Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών.
τόµ. ΙΗ, σ. 39.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 800, 803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1969.
Ξ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1275,
1357, 1364, 1365.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1381, 1396.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Β, σ. 1424.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1424, 1425, 1443, 1444, 1445, 1449,
1450, 1452.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1432,
τόµ. Ι, σ. 6982
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1573.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2121.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2422, 2438, 2477, 2478.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5218, 5219, 5222.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6806, 6807,
6835, 6976, 6977, 7023, 7024, 7026.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7390.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση σαράντα ενός Βου-

λευτών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην
ψυχική υγεία. τόµ. ΙΒ, σ. 8237.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9135.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9588.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10651, 10657.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη γεωργία και κτηνοτροφία στο
Νοµό Ρεθύµνου. τόµ. ΙΗ, σ. 53, 54.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 627, 664, 665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2842, 2843.
ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
Αναφορά της στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαικός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 355.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
355, 356, τόµ. Β, σ. 800.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα αποτελέσµατα από τις ενέργειες ελέγχου και φορολόγησης των εµβασµάτων του εξωτερικού της περιόδου 2009-2012. τόµ. Β,
σ. 920, 921.
Αναφορά της στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1130,
1146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1130, 1146.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
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Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1321,
1322.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1469.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του αριθµού των πτήσεων στη σύνδεση ΘεσσαλονίκηςΚωνσταντινούπολης. τόµ. Γ, σ. 1838.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1838.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2017.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2017.
Οµιλία της επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2342.
Αναφορά της στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3118.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3427-3430.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3897,
τόµ. Ζ, σ. 5090, 5248, τόµ. Η, σ. 5797, τόµ. ΙΒ, σ. 8530,
τόµ. ΙΔ, σ. 9322, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10736, τόµ. ΙΖ, σ. 11888, τόµ.
ΚΑ, σ. 2900, τόµ. ΚΒ, σ. 3019, 3020, 3675, 3716, 3749,
3838, 3862
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 38973899, 3941, τόµ. ΣΤ, σ. 3957, 3984, 4002, 4004.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αντιµετώπισης της ακρίβειας των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. τόµ. ΣΤ, σ. 4663, 4664, 4665.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5047, 5048.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5246, 5248.
Αναφορά της στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας

του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5462.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5462.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5609, 5627.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5777, 5778, 5797.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6369.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υλοποίηση του µέτρου του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. τόµ.
Θ, σ. 6476, 6477, 6478.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για ποιοτικό και αποτελεσµατικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό του νέου ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 7211, 7212.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
προσέλευση των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7213.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7229.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7349, 7350.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για άρση άδικων φορολογικών διατάξεων και την προώθηση ενός ενιαίου, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7694.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8272, 8280, 8289.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8455, 8456, 8531.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που εντοπίζονται στην πάταξη της φοροδιαφυγής και
ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών των εµβασµάτων του εξωτερικού. τόµ. ΙΓ, σ. 9175, 9176.
Οµιλία της στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9241-9243, 9264, 9265.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9331, 9332.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ, σ.
9543, 9544.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10489.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10679, 10681,10738, 10739, 10784.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11737-11739.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1000, 1001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2406, 2407, 2613, 2614.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2448.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2523.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2548, 2564, 2565.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων για τη συζήτηση του
σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και
καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις", σε µια συνεδρίαση. τόµ. ΚΑ, σ. 2807.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2807, 2852, 2882, 2901.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, πριν ολοκληρωθεί
ο κύκλος των οµιλιών των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, για διακοπή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ.
Υγείας: "Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ" και να συνεχιστεί την εποµένη, ύστερα από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. τόµ. ΚΑ, σ. 2850,
2851.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέ-

ρηση στη δηµιουργία µόνιµου µηχανισµού επίλυσης του µη
εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους από το Κυβερνητικό
Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). τόµ.
ΚΑ, σ. 2867.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον έλεγχο
της φοροδιαφυγής και ιδιαίτερα της φορολόγησης των διαφόρων λιστών µε τα εµβάσµατα του εξωτερικού. τόµ. ΚΑ, σ.
2925, 2926.
Αναφορά της στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2932.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3011, 3017-3019, 3020, 3027, 3045, 3046.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορούν
την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο παρελθόν για
κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ, σ. 3011, 3020.
Αναφορά της στη µνήµη του Παύλου Φύσσα, µε αφορµή
τη συµπλήρωση ενός χρόνου από την ηµέρα της δολοφονίας του. τόµ. ΚΒ, σ. 3054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3673-3675, 3716, 3717,
3749.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 και την υλοποίηση των νέων προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020.
τόµ. ΚΒ, σ. 3710, 3711, 3712.
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Αναφορά της στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3749.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3805, 3806,
3838, 3857, 3858, 3859, 3862.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 3862.
ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
354.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2130,
2131.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2256.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2494-2496.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3115.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3593.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5004.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5098.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6290.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6861.
Αναφορά της σε επίκαιρη ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε διαθεσιµότητα των εκπαιδευτικών.

τόµ. ΙΓ, σ. 9070.
Αναφορά της στη µη παρουσία των Υπουργών κατά τη
διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΓ, σ. 9070.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10536.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11191, 11192, 11248.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11389, 11390.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2433.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έγκαιρη
κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό, εν όψει της
νέας σχολικής χρονιάς. τόµ. ΚΑ, σ. 2512, 2513, 2514.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διαδικασία των µετεγγραφών των φοιτητών. τόµ. ΚΒ, σ. 3006,
3007.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: α) "Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου
συµβαλλοµένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. µε την οποία
τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α’ 296)", β) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιριών ENERGEAN OIL
& GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και
TRAJAN OIL AND GAS LIMITED για την παραχώρηση του
δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟ", γ) "Κύρωση της
Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και των εταιρειών ENERGEAN OIL & GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και PETRA PETROLEUM
INC για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"και δ) "Κύρωση της Σύµβασης Μίσθωσης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Edison International S.p.A και
Petroceltic Resources plc για την παραχώρηση του δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στη
θαλάσσια περιοχή ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ (Δυτικά)". τόµ.
ΚΒ, σ. 3048.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3655.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3687.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΒ, σ. 3710.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3784 – 3786,
3815.
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων. τόµ. Α, σ. 286, 287.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των
ανασφάλιστων και οικονοµικά αδύναµων από νοσηλευτική
και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. τόµ. Β, σ. 787, 788,
789.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση του
"Θριασίου" Νοσοκοµείου και των πρωτοβάθµιων δοµών υγείας στην Δυτική Αττική. τόµ. Β, σ. 1122, 1123.
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1284.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1284,
1285, 1334, 1339, 1474.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1339,
τόµ. Δ, σ. 2518, τόµ. Η, σ. 5785
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1385, 1389.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1441, 1442.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1967,
1968, 1969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2274, 2278, 2279.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στα ειδικά σχολεία της χώρας. τόµ. Γ, σ. 2328, 2329,
2330.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2357.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατά-

ξεις". τόµ. Δ, σ. 2458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2528, 2529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των οδοιπορικών από τον ΕΟΠΥΥ για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο. τόµ. Δ, σ. 3091, 3092.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3108, 3126, 3127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3108, 3126, 3127.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3501, 3502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4630,
4703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Τροποποίηση της
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ
Α219/2013)". τόµ. Ζ, σ. 4884.
Αναφορά του στον τρόπο της διαδικασίας που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η, σ. 5419.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5434-5436, 5474, 5475,
5476.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5475.
Αναφορά του στην απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Η, σ. 5475.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5613, 5614, 5615, 5616, 5617.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5616.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5785, 5786.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6688, 6689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παραχώρηση του κτηρίου του 13ου Γυµνασίου Αυλίζας Αχαρνών
στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να στεγαστεί αστυνοµικό τµήµα. τόµ. ΙΑ, σ.
7738.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις υπεραξίες των ακινήτων. τόµ. ΙΑ, σ. 7939, 7940, 7941.
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Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7954.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι δεν ανήκει πλέον
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. ΙΗ, σ. 56.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2386.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 383.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1915, 1916.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1556.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1733.
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στο Κέντρο Υγείας Σαµοθράκης. τόµ.
Β, σ. 1295, 1296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1323.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1987,
2104, 2105.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2104,
2105, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11403, τόµ. ΙΖ, σ. 11747, 11980
Αναφορά του στην έλλειψη νηπιαγωγού στο χωριό Δαδιά
του Δήµου Σουφλίου. τόµ. Δ, σ. 2428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατά-

ξεις". τόµ. Δ, σ. 2428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5073.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6274, 6301, 6302.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές αποζηµιώσεων για την ευλογιά των
αιγοπροβάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 7690, 7691, 7692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη νοµική
και διοικητική αυτοτέλεια του Νοσοκοµείου Διδυµοτείχου.
τόµ. ΙΑ, σ. 7817, 7818, 7819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8056, 8057.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10425.
Αναφορά του στο νησί της Σαµοθράκης και στην αδυναµία του δήµου να καλύψει την µισθοδοσία του προσωπικού.
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10686.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11260, 11261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11401, 11402, 11403.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11440.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11746, 11747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". τόµ.
ΙΖ, σ. 11979, 11980, 11981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 207,
208.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο κρούσµα ευλογιάς αιγοπροβάτων στονΈβρο. τόµ. ΙΗ, σ. 605.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1084.
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
712, 713.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της
Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της
Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο
για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου".
τόµ. Β, σ. 929, 930.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3500.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 38893891, 3928, τόµ. ΣΤ, σ. 3953, 3987.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6206.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6372, 6373,
τόµ. Ι, σ. 6780, 6781.
Αναφορά της στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς
και της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι, σ. 6780.
Επιστολή της σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 17 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7135.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση

διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8448.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8612.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11281.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ.
11391, τόµ. ΙΗ, σ. 308, τόµ. ΙΘ, σ. 1069, 1081
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11391, 11392, τόµ. ΙΖ, σ. 11677, 11678.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11777.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 308.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 410.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1011, 1069, 1081, 1082.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1081.
Π
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του.
τόµ. Α, σ. 374.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της
Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της
Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο
για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου".
τόµ. Β, σ. 930.
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1129.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη του Γενικού Γραµµατέα
και Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και στη διακοπή της χρηµατοδότησης της. τόµ. Β, σ. 1130.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1468.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Β, σ. 1468,
1469.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1983.
Αναφορά του στη σύλληψη του Προέδρου και Βουλευτών
του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή. τόµ. Δ, σ. 2457.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2457, 2458.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Δ, σ. 2609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο
Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE MED". τόµ. Δ, σ. 2629.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα. τόµ. Δ, σ. 3081,
3082, 3083.
Αναφορά του στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3100-3102.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη φορολογική ενηµερότητα που ζητά ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών από τους ασφαλισµένους για την ένταξή τους στη ρύθµιση χρεών. τόµ. Ε, σ. 3184.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3424-3426, 3427.
Αναφορά του στην προφυλάκιση του αρχηγού και Βου-

λευτών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και στην απαγόρευση συµµετοχής τους στην κοινοβουλευτική διαδικασία. τόµ. Ε, σ. 3426.
Αναφορά του στη συµπλήρωση σαράντα ηµερών από τη
δολοφονία των δύο µελών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή στο Νέο Ηράκλειο. τόµ. Ε, σ. 3895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 38953897.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
τακτικής θαλάσσιας συγκοινωνίας προς τα µικρά νησιά κατά τους χειµερινούς µήνες. τόµ. Ζ, σ. 4717, 4718, 4719.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συνολικής Συµφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης
και Συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
των κρατών µελών της, αφενός, και της Δηµοκρατίας της
Ινδονησίας, αφετέρου, µετά της Τελικής Πράξης". τόµ. Ζ, σ.
4765.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4905-4907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5034-5036.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5036,
τόµ. Θ, σ. 6261, 6262, 6360, 6361, τόµ. ΙΘ, σ. 1348, τόµ.
Κ, σ. 1817, 1944
Αναφορά του στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η, σ.
5422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5422, 5456.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6359, 6360,
6361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τα φορολογικά θέµατα".
τόµ. Ι, σ. 7232.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες αυξήσεις στα διόδια. τόµ. Ι, σ. 7293, 7295, 7296.
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Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε χρηµατοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ,
σ. 7333, 7637.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7333, 7636-7638.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εναλλακτική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και συνταξιούχων
που αρνούνται, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να
παραλάβουν τον ΑΜΚΑ. τόµ. ΙΑ, σ. 7372, 7373, 7374.
Αναφορά του Προεδρεύοντα κ. Ι. Δραγασάκη στον χαρακτηρισµό που έκανε ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής κ. Ν.
Μίχος, για Υπουργό µιας χώρας κατά τη διάρκεια οµιλίας
του. τόµ. ΙΑ, σ. 7716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9329-9331.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9993, 9994.
Οµιλία του επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. ΙΖ, σ. 11425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11725-11727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 402-404.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1346, 1347, 1348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14581460, 1521.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1780.
Αναφορά του στην προφυλάκιση Βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και σε συλλήψεις µελών του κόµµατος στην Ακρόπολη. τόµ. Κ, σ. 1815.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1815, 1816, 1817.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1815-1817, 1945.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2105,
2106.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3675.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4916, 4917.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6308.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παλιού Νοσοκοµείου Καβάλας. τόµ.
ΙΑ, σ. 7721, 7722.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9555.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11261, 11262.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1334.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1982.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2501,
2531, 2533.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2501-2503,
2529, 2530, 2533, 2534.
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Αναφορά του στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του
Κράτους. τόµ. Δ, σ. 2530.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3616-3618.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 4988, 5011-5013, 5017, 5019.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10505.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού. τόµ. ΙΗ, σ. 37.
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2033.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2552,
τόµ. Ι, σ. 7061, τόµ. ΙΑ, σ. 7805, 7969, τόµ. ΙΕ, σ. 10169
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε την οµολογία του γραφείου εσωτερικού ελέγχου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, ότι το ελληνικό µνηµόνιο του 2010 δεν πληρούσε τους όρους του
καταστατικού του Ταµείου. τόµ. Δ, σ. 2554.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Δ, σ. 2554.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3659.
Παρέµβασή του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάλειψη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. τόµ. Ι, σ. 7057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ανεξέλεγκτο τρόπο λειτουργίας των ανταλλακτηρίων ενεχυροδανειστηρίων στη χώρα µας. τόµ. Ι, σ. 7059, 7060, 7061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7778, 7779, 7805, 7806,
7890, 7891.

Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΑ, σ. 7805,
7806.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10169, 10170, 10186, 10413, 10414.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11841.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 751.
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
814.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 872-874, 1094.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1535-1537,
1910, 1943, 2233.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1910, 1943.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου
κ. Αλέξη Τσίπρα και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του και την οποία η Κυβέρνηση αποδέχθηκε. τόµ. Γ,
σ. 1951.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2041.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3513.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5612.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6625.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-
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φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7163, 7164, 7201.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα. τόµ. Ι, σ. 7223, 7224.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8038-8040, 8120-8122.
Οµιλία του σχετικά µε την επανεξέταση στοιχείων των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ. τόµ. ΙΒ, σ. 8668.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8780-8782, 8813.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στο χώρο του ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΕ, σ. 10631.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. τόµ. ΙΘ, σ. 967, 968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12000, 12048.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 64, 93.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 735, 736, τόµ. ΙΘ, σ. 807, 848.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1157-1159, 1187, 1206,
1207, 1229.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1199.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2375-2377, 2579, 2580, 2626.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2575.
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να

εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1914.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1914.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2513.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην έκδοση της πράξης βεβαίωσης παράβασης της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το έργο κατασκευής της "Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων" στο "Μαύρο Βουνό" Γραµµατικού. τόµ.
Δ, σ. 2562, 2563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3921.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 4995-4997, 5022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5102.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6376.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7702, 7708,
7717.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ολοκληρωµένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων Γραµµατικού. τόµ. ΙΕ, σ. 10061, 10062.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10062,
τόµ. ΚΒ, σ. 3722.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2450.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3722.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εταιρεία
"Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε." τόµ. Α, σ. 294, 295, 296.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανα-
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νεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
670, 671, τόµ. Β, σ. 805, 825, 1068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την έρευνα
για τις συνθήκες της κατολίσθησης στο Λιγνιτικό Κέντρο
Μεγαλόπολης. τόµ. Γ, σ. 2296, 2297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγγελία της σύµβασης µε την "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ" από τη ΔΕΗ.
τόµ. Γ, σ. 2297, 2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3197,
3198.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη στήριξη
των ελληνικών επιχειρήσεων. τόµ. ΣΤ, σ. 4656, 4657.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5155, 5157.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5465, 5466.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6788.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6788, 6789,
6790.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αντιδράσεις των κατοίκων και των αγροτών του Νοµού Καβάλας
για τα έργα κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ. τόµ. ΙΑ, σ. 7737.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
νόµου του ΥΠΕΚΑ για το "new deal" σε Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). τόµ. ΙΓ, σ. 9316, 9317.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς επιβάρυνση της ΔΕΗ. τόµ. ΙΓ, σ. 9318, 9319, 9320.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χωροθέτηση του σηµείου πόντισης του καλωδίου για την ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική Ελλάδα. τόµ.
ΙΕ, σ. 10632, 10634.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11687.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2876, 2877, 2879.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3741.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ)
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διενέργεια έρευνας για απόδοση ευθυνών για την επίθεση των
ΜΑΤ κατά εργαζοµένων του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός»
στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας. τόµ. ΚΒ, σ. 3761.
Ορκωµοσία της εις αντικατάσταση του κ. Εµµανουήλ Γλέζου, ο οποίος παραιτήθηκε για να συµµετάσχει στις εκλογές
για την ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

τόµ. ΙΣΤ, σ. 11241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 753, τόµ. ΙΘ, σ. 832.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2594, 2596.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2595.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2845.
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 15.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ.
Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου
και Μ. Κασσή. τόµ. Α, σ. 26.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
360.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαικός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 361.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 695.
Συλλυπητήρια αναφορά του για το θάνατο του πρώην
Βουλευτή Γ. Χουρµουζιάδη. τόµ. Α, σ. 695.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
695, 696, 704.
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και των
ναυπηγείων Σκαραµαγκά µε αφορµή επίκαιρη ερώτηση του
Προέδρου του Συνασπισµού ΡιζοσπαστικήςΑριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Υπουργό ΕθνικήςΆµυνας, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Α, σ. 704.
Αναφορά του στην εγκληµατική ενέργεια της Marfin και
στα επεισόδια που διαδραµατίζονται στις Σκουριές Χαλκιδικής εξαιτίας της επένδυσης χρυσού. τόµ. Α, σ. 704.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 799,
τόµ. Δ, σ. 2517, 2518, 2520, 2532, τόµ. Ε, σ. 3723, τόµ. Ζ,
σ. 4939, 5356, 5357, 5371, 5373, τόµ. ΙΑ, σ. 7363, 7633,
7634, τόµ. ΙΓ, σ. 9061, τόµ. ΙΔ, σ. 9642, 9643, 9644,
9648, 9929, 9944, τόµ. ΙΕ, σ. 10051, 10052, 10557,
10577, 10579, 10581, 10582, 10583, 10597, 10598, τόµ.
ΙΣΤ, σ. 10800
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και των
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Ναυπηγείων Σκαραµαγκά. τόµ. Β, σ. 809, 823.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
809, 823.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1555.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2114.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2517, 2518,
2521, 2532, 2533.
Αναφορά του στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του
Κράτους. τόµ. Δ, σ. 2517, 2518, 2533.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2520,
τόµ. ΙΑ, σ. 7352.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2783.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2784.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3198.
Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3519, 3520, 3522.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4037.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4045.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τον
τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως που
κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του

Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την
επιζήµια παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02,
µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση
και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο
Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4898.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4911, 4923, 4924, 4925,
4926, 4935.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5237.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5237, 5277, 5357.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή ΣυντονισµούΠτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5407,
5408, 5409,5474, 5475, 5485.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5407, 5408, 5409, 5442,
5443, 5474, 5475, 5485.
Αναφορά του στον τρόπο της διαδικασίας που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής, για τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες στη Βουλή. τόµ. Η, σ. 5414.
Αναφορά του στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µετα-
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χείριση κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η, σ.
5442.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5474.
Αναφορά του στην απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Η, σ. 5475, 5485.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5787, 5788.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5918.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6419.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε χρηµατοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). τόµ. ΙΑ,
σ. 7350.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7350-7352, 7634, 7653, 7662.
Αναφορά του στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων.
τόµ. ΙΑ, σ. 7653, 7663.
Αναφορά του στο σκάνδαλο που σχετίζεται µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) τόµ. ΙΑ, σ. 7654.
Αναφορά του στη λεγόµενη "λίστα Νικολούδη". τόµ. ΙΑ,
σ. 7654.
Αναφορά του στις δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τους
Βουλευτές του κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή.
τόµ. ΙΑ, σ. 7662.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8276, 8280, 8281, 8290.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
9061, 9062.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9061, 9062, 9063.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9555, 9556.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9587.
Αναφορά του στον ιερό αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ). τόµ. ΙΔ, σ. 9619.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9643, 9644, 9652, 9653, 9668, 9675, 9929, 9936, 9939,
9944, 9945.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9652,
9675.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των

Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9684.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9684, 9929, 9944, 9945, τόµ. ΙΕ, σ.
10037, 10051, 10052, 10053.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10037, 10051, 10052,
10053.
Οµιλία του σχετικά µε το επεισόδιο που διαδραµατίστηκε
εντός του Κοινοβουλίου στα γραφεία της Χρυσής-Αυγής από τον υιό Μπαλτάκου. τόµ. ΙΕ, σ. 10051, 10052.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10501, 10502.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10556, 10557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10556, 10557, 10576, 10577, 10578, 10579, 10582,
10583, 10598.
Αναφορά του στο τροµοκρατικό χτύπηµα στο κέντρο της
Αθήνας και καταδίκη αυτού. τόµ. ΙΕ, σ. 10557.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από
το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής του ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11214.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-µελών
της, της Δηµοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δηµοκρατίας της
Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της
Μακεδονίας, της Δηµοκρατίας της Ισλανδίας, της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της
Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της Σερβίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωµένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο
για τη δηµιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου".
τόµ. Β, σ. 933.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2606,
τόµ. Ε, σ. 3821, 3825, τόµ. ΙΑ, σ. 7610, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11248,
τόµ. ΙΖ, σ. 11675, 12095, 12097.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Δ, σ. 2606, 2611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο
Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE MED". τόµ. Δ, σ. 2630.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ποιότητα
σήµατος κινητής τηλεφωνίας. τόµ. Δ, σ. 3179, 3180.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3679-3681.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:1) Α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και Β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και 2) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα
της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών". τόµ. Ε, σ. 3825.
Αναφορά του στη δολοφονία του αστυνοµικού εν ώρα
καθήκοντος στη Φλώρινα. τόµ. Ε, σ. 3825.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4955.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4969.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5467, 5470, 5472, 5474,
5476, 5480, 5485.
Αναφορά του στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5470.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5923.
Αναφορά του στις έντονες σεισµικές δονήσεις που έπλη-

ξαν το Νοµό Κεφαλληνίας, τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας αυτών και στην τροπολογία που κατέθεσε η
Βουλευτής Αφροδίτη Θεοπεφτάτου µε θέµα: Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών στο Νοµό Κεφαλληνίας. τόµ.
ΙΑ, σ. 7610.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Οµοσπονδίας περί διεθνών οδικών µεταφορών". τόµ. ΙΑ, σ. 7610.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επίσπευση των διαδικασιών και των µηχανισµών για την αδειοδότηση των υδατοδροµίων. τόµ. ΙΑ, σ. 7941, 7942.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη κάλυψης του νοµικού κενού, αναφορικά µε τη χρήση
δεκτών τύπου scanner ακρόασης ραδιοκυµάτων. τόµ. ΙΑ, σ.
7943, 7944.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7949, 7950, 7959.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8117, 8142.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8602.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 9443.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9583.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου
και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9690.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11248.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11448, 11449.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα)
Της Σύµβασης για την οδική κυκλοφορία και της Ευρωπαϊ-

365
κής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) Της
Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της
Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και
το Πρωτόκολλο για τις διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο». τόµ. ΙΖ, σ. 11978.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
δικαιωµάτων χρήσης στην εταιρεία "DIGEA Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε." για το σύνολο των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης για 15 έτη. τόµ. ΙΖ, σ. 12093, 12094, 12095, 12096.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ορθή πολιτική εξασφάλισης των δηµοσίων εσόδων από τη διαχείριση των υλικών και άυλων υποδοµών της χώρας µας. τόµ.
ΙΗ, σ. 196, 197.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ. 12129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ. 1219.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 378.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1486.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1554.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1994,
2013, 2273, τόµ. Ζ, σ. 5244, τόµ. Η, σ. 5604, τόµ. ΙΒ, σ.
8454, τόµ. ΙΕ, σ. 9986, 9987, 9989, 10007, τόµ. ΙΣΤ, σ.
11247, τόµ. ΙΗ, σ. 666
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2012.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2263.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3449, 3450.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3962.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4950.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4964.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5244.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των κρουσµάτων βίας κατά των γυναικών. τόµ. Η, σ. 5604,
5605.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5677.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7646, 7647, 7667.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8057.
Αναφορά της στην 8η Μαρτίου "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8262.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8440, 8441, 8506, 8508, 8509.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10007.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επεί-
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γουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10007, 10092.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10506.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11200, 11246, 11247.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11844.
Διορισµός της στη θέση της Υφυπουργού Υγείας. τόµ. ΙΗ,
σ. 39.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λειτουργία
της 3ης Πανεπιστηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκοµείου. τόµ. ΙΗ, σ. 282, 283.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "τη συγκάλυψη του σκανδάλου ανεπάρκειας αντιγριπικών εµβολίων".
τόµ. ΙΗ, σ. 284, 285.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 626, 627, 630, 636, 644,
649, 650, 655, 663, 665, 667.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διακοµιδές των ασθενών στη Μαγνησία. τόµ. ΙΗ, σ. 708, 709.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΚΕΘΕΑ. τόµ. ΙΘ, σ. 969,
970.
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Αναφορά της στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 688.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
688-690.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1979.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1979,
2153-2155.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
από την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα, σχετικά µε την πολιτική των περικοπών στη δηµόσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. (Απαντήθηκε από τον Υπουργό Υγείας). τόµ. Δ, σ. 3170, 3171.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3695-3698.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4929-4931.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5153-5155.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5341.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6408.
Αναφορά της στους σεισµούς της Κεφαλλονιάς. τόµ. Ι, σ.
6900.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6900-6902,
6903, 6904.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µικρών
και µεσαίων αγροτών στη χώρα µας. τόµ. Ι, σ. 7049, 7050,
7051.
Αναφορά της στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ι, σ.
7049.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8476-8478.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατάθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του
Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9370, 9371.
Οµιλία της επί της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
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ΙΔ, σ. 9371.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9389-9391.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11874.
Αναφορά της στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1071.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1071-1073.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2396-2398.
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 12115,
12121.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά.
τόµ. ΙΖ, σ. 12118-12121.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής και το άρθρο 62
του Συντάγµατος, όπου λέει: "Η άδεια για την άρση της ασυλίας θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση του Εισαγγελέα
για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής", στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ.
12119.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3691-3694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4021-4023,
4678.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά ε-

πιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4913-4915.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5370.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία αποδέχεται την ένταξη του κ. Γ.
Νταβρή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων
Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ, σ. 6171.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ι, σ.
6858.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6858.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. Ι, σ. 7297.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα "Βιοµηχανικά Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε.". τόµ. ΙΑ, σ. 7688, 7689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9352, 9353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 618-620, 647.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1062.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1065.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1065, 1066, 1068.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
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2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2512.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3535.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6307, 6308.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6895.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9692.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10427.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11703.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11854.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 830.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1372.
ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 670,
τόµ. Ε, σ. 3640, τόµ. ΙΘ, σ. 1026
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
670, 715.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1958.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1958.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την υποστελέχωση των δοµών υγείας στη Λακωνία. τόµ. Ε, σ. 3185,
3186, 3187.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3639, 3640.

Αναφορά της στιςβουλευτικές συντάξεις. τόµ. ΣΤ, σ.
4685.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5025-5027, 5136, 5137, 5229, 5230.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5068.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6279, 6280.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
του λιµανιού του Γυθείου στις περιοχές τουρισµού κρουαζιέρας. τόµ. Ι, σ. 7051, 7052.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των µεγάλων έργων στη Λακωνία. τόµ. ΙΑ, σ. 7829, 7830.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9085.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και
την προστασία του από την πρόταση του ΟΟΣΑ για την πρόσµειξή του µε άλλα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ, σ. 9310.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη συνδυαστικών µέτρων για την ενίσχυση της παραγωγής των εσπεριδοειδών. τόµ. ΙΗ, σ. 168.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11717, 11718.
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 882.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1538.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3510, 3511.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5042, 5043.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10103.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12005.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 758.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1015, 1016.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1162, 1163, 1213.
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
368, 369, 710, 711.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαικός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 369.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 710.
Οµιλία του συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά
µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ.
Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-102013) στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 861, 862, 863.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 861, 862, 863, 887, 888,
889, 904, 1087, 1106, 1107.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 887,
1085, 1107, τόµ. Γ, σ. 2071, τόµ. Ε, σ. 3646, τόµ. Ζ, σ.
5090, 5091, 5092, 5341, 5368, τόµ. ΙΒ, σ. 8079, 8648,
τόµ. ΙΗ, σ. 326, τόµ. ΙΘ, σ. 1029, 1031, 1088, τόµ. ΚΑ,
2390, 2551, 2618, 2621
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2065, 2071.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2065,
2071, 2108-2110, 2155.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2254, 2255, 2274,
2280, 2281, 2285.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2358,
2359.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταση

των διώξεων και των καταδικών σε βάρος του εργατικού
και λαϊκού κινήµατος. τόµ. Δ, σ. 3088, 3089.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3643, 3644, 3645, 3646, 3661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4636,
4637, 4638, 4640, 4641, 4704, 4705.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5090, 5091, 5092, 5093.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7188, 7189, 7190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8078, 8079, 8080, 8186, 8187.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8437, 8466, 8467, 8468, 8478, 8479.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8437.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί λήψης νέων αντεργατικών µέτρων. τόµ. ΙΒ, σ.
8671, 8672, 8673.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
9056.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9056, 9057.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταβολή του έκτακτου επιδόµατος σε όλους τους ανέργους στις
γιορτές του Πάσχα. τόµ. ΙΓ, σ. 9173, 9174, 9175.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9351, 9352.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
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διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 319, 324-326.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1031, 1041, 1042, 1043, 1044.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1044.
Αναφορά του στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1176.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1176, 1177.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1402.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1402, 1403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2408, 2409, 2606, 2619, 2620, 2621.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2549-2551.
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των
αγροτών λόγω ακαρπίας των ελαιοδένδρων στη Μεσσηνία.
τόµ. Α, σ. 326, 327, 328.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
337-339, 675-677, 691, 700, 713, τόµ. Β, σ. 840.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις".Οµιλία
του σε ερώτηση, σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης
και του Κολεγίου των Επιτρόπων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
για την ελληνική κτηνοτροφία και τις συνέπειές της στην οικονοµία της χώρας. τόµ. Β, σ. 1119, 1120.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1937.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1937, 1938.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της

Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3191,
3192, 3200.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3556, 3557.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3967,
3972, 4002.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την κατάσταση στις
παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στις νοσοκοµειακές µονάδες Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. τόµ. Ζ, σ. 4759, 4760.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5052, 5195, 5196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5244, 5347, 5348.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5437.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6179,
6399, 6440, τόµ. Ι, σ. 6783, 6797, 6798, 6803, τόµ. ΙΑ, σ.
7703, τόµ. ΙΕ, σ. 10656, τόµ. ΙΘ, σ. 976, 1016, 1050,
1051, 1074, 1081, 1088, 1091, τόµ. ΚΒ, σ. 3719
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6353, 6354,
6398, 6399, 6402, 6404, 6405, 6441, 6442, τόµ. Ι, σ.
6795, 6800, 6803.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
της στρεµµατικής ενίσχυσης της σταφίδας από τη νέα ΚΑΠ
και τη λήψη µέτρων για την προστασία και προώθηση της
µαύρης κορινθιακής σταφίδας. τόµ. Ι, σ. 7217, 7218,
7219.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7342.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλ-
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λες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8053, 8054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8450, 8451.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς επιβάρυνση της ΔΕΗ. τόµ. ΙΓ, σ. 9318, 9319, 9320.
Οµιλία του σχετικά µε την προστασία του ελαιόλαδου από
τη νοθεία. τόµ. ΙΗ, σ. 187, 188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 307.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 411, 412.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε εφαρµογή
του συστήµατος της "Τράπεζας Θεµάτων" στις προαγωγικές
εξετάσεις της Α’ Λυκείου. τόµ. ΙΗ, σ. 702, 703. 704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
973-975, 976, 1027, 1028, 1033, 1050, 1051, 1061,
1062, 1063, 1069.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1069.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1069,
1070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ. 1225, 1226.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3718, 3719.

Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µείωση
του κόστους των ανεξάρτητων αρχών. τόµ. Ζ, σ. 4721,
4722, 4723.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Δήµου Αθηναίων να εγκρίνει την πρωτοβουλία του Οργανισµού "Νέον" µε θέµα "Ανακαλύπτοντας τον Εθνικό Κήπο".
τόµ. Ζ, σ. 4755, 4756.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6230.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6417.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα έργα ανάδειξης του Ιερού Βράχου του Πανός. τόµ. Ι, σ. 7071, 7072.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8590.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9327, 9342, 9343.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10503.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ. 12125.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1172.

ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1550.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3650,
τόµ. Η, σ. 5907, 5911, τόµ. Θ, σ. 6179, 6228, τόµ. ΙΓ, σ.
9107, τόµ. ΙΗ, σ. 83, 84, τόµ. ΙΘ, σ. 1090
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3652.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3970.
Αναφορά της στη διαδικασία που ορίζεται από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. ΣΤ, σ. 4026.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2261.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2427.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3477.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6831.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8163.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (ΑΞ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9621, 9623, 9661, 9669, 9675.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9662.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11788.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. τόµ. ΙΗ, σ. 39.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων κονδυλίων προκειµένου να µην
µείνουν χιλιάδες παιδιά εκτός των βρεφονηπιακών σταθµών της χώρας. τόµ. ΙΗ, σ. 287, 288.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του ΙΚΑ Χαλκίδας. τόµ. ΙΗ, σ.
699, 700.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 στο οποίο προβλέπονται ρυθµίσεις για το Ταµείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ). τόµ. ΙΗ, σ. 700, 701.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του καταργηθέντος Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. ΙΘ, σ. 1126, 1127.
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΒΥΡΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5183, 5185.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αντώνη Σαµαρά, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας. τόµ. Ζ, σ. 5271.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΔ, σ. 9391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9391, 9392.

Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9679.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2936.
Ρ
ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 9.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των τροπολογιών 874/127, 875/128 και 851/110
του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 836.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1502.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1564.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6424.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8599.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10521.
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το"Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης". τόµ. Α, σ. 288, 289.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διείσδυση
της Χρυσής Αυγής στο χώρο της εκπαίδευσης. τόµ. Β, σ.
1369.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2030.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ.
2031,τόµ. Δ, σ. 2467, τόµ. Θ, σ. 6239, τόµ. ΙΒ, σ. 8225,
8226, τόµ. ΚΑ, σ. 2401, 2944, 2956, τόµ. ΚΒ, σ. 3659,
3807
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατά-
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ξεις". τόµ. Δ, σ. 2467, 2468.
Αναφορά της στη νοµοθέτηση της Κυβέρνησης µέσω
Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την κατάθεση
τροπολογιών σε αυτές. τόµ. Δ, σ. 3121.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3121, 3123.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας. τόµ.
Δ, σ. 3176, 3177, 3178.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3563, 3564.
Οµιλία της στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4890, 4893.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5021.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη σίτιση σε όλα τα σχολεία της χώρας. τόµ. Η, σ.
5598, 5599.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5607, 5615, 5626.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5782, 5799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6236, 6240.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Θ, σ. 6238,
6239, 6240, τόµ. ΚΒ, σ. 3660, 3661, 3745, 3800, 3808.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συγκρότηση άτυπων επιτροπών για τη συγγραφή Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών (ΑΠΣ) στα λύκεια. τόµ. Ι, σ. 7297,
7298, 7299.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος-µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7898, 7899.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πώληση
του 67% των µετοχών του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
(ΟΛΠ). τόµ. ΙΒ, σ. 8225, 8226, 8227.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους ξενώνες κακοποιηµένων γυναικών. τόµ. ΙΒ, σ. 8675.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9101.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9633, 9664, 9667, 9668, 9670, 9943, 9944.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9943.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11267.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11693.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2385, 2400, 2401, 2593, 2626.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2436, 2437, 2478, 2479, 2483.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις επιτροπές
επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών στα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας. τόµ. ΚΑ, σ. 2514, 2516.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ" και γ) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την παρεµπόδιση και
πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης
και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". τόµ.
ΚΑ, σ. 2940, 2956.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αδυναµία επιλογής οµάδας προσανατολισµού των µαθητών Β’
Λυκείου για τις σχολές Μουσικολογίας και Γυµναστικής Ακαδηµίας (ΤΕΦΑΑ) λόγω καθυστέρησης της έκδοσης της
διευκρινιστικής εγκυκλίου. τόµ. ΚΒ, σ. 3008.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3656, 3658, 3660.
Αναφορά της στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3656, 3660, 3743.
Αναφορά της στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3730.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Α-
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νταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3743, 3745, 3754.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3788, 3799,
3808, 3817, 3818.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
ισοτιµίας των πτυχίων των αποφοίτων των ανωτέρων δραµατικών σχολών της ηµεδαπής, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται στην εκπαίδευση. τόµ. ΚΒ, σ. 3929, 3930.
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 16.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ.
Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου
και Μ. Κασσή. τόµ. Α, σ. 28.
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 384.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1491.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1559.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1961,
1962.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2071.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2476.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3470.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4631-4633.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού

Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4902, 4903.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5163,
τόµ Η, σ. 5711, 5912, τόµ. Θ, σ. 6640, τόµ. Κ, σ. 1673,
1967
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5163.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6368.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6811, 6821,
6822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8441.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8607.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ. ΙΓ, σ. 8829.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9123.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9378, 9379.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9552, 9553, 9560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9672.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγο-
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ρές. τόµ. ΙΕ, σ. 10572.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10572, 10577.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11209-11211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11745, 11746.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12055, 12056, 12058, 12083.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12055, 12083.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 206.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1065, 1066.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1138, 1139, 1205.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1192.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1394.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1394.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1673, 1751, 1811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1673, 1750.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1789.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1811-1813, 1814, 1952, 1953, 1967,
2002.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1952.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2383, 2384.
Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κοινή υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία οδηγούνται εκτός Δηµοσίου οι διακριθέντες αθλητές δηµόσιοι υπάλληλοι. τόµ. Α, σ. 741, 742, 744.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1920.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1920.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2074,
2103, τόµ. Ε, σ. 3506, τόµ. Ζ, σ. 5250, τόµ. ΙΒ, σ. 8449,
τόµ. ΙΕ, σ. 10105
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2102,
2103.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3505, 3506.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6367, 6368.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7175.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8449, 8450.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενι-
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κού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9959.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9959, 10067.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10529.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από
το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της συµµετοχής του ως υποψήφιος Ευρωβουλευτής στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11215.
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 913.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση των κριτηρίων πληθυσµιακής κάλυψης για τη χορήγηση
αδειών σκοπιµότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία µηχανηµάτων ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. τόµ. Γ, σ. 2206, 2207.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2463.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5267.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5379.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7002, 7003.
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2080,
2081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2248.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3684.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10170, 10414, 10415.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 11996.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 610, 611, 642.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
987, 1052.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2431, 2480.
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2178,
2184, 2185-2188.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3726, 3727-3729.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5678.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9125.
ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1464-1466.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
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Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2160.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3464.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5098.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6872, 6873.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της
παράδοσης των εργατικών κατοικιών στους δικαιούχους
στονΆγιο Ιωάννη Κέρκυρας. τόµ. ΙΑ, σ. 7965, 7966.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη ΜΚΟ "ΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΜΚΕ". τόµ. ΙΓ, σ. 8703, 8704.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9622, 9623, 9663, 9943.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9663.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11843, 11844.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1974.
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3461-3464.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10523.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11910.
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 385.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Α-

ριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3418-3421, 3433.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4922.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5029,
ΙΓ, σ. 9234, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10748, 10752, 10754.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5925.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9239-9241, 9246, 9262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 295, 296, 297-299, 305, 328.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2930.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3941, 3942.
ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2087.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,
οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2337.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3597.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Α-
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νταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8492.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10471, 10580, 10598.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την ανάγνωση του καταλόγου των υπογραφόντων, την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επί της
τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1357 και ειδικό αριθµό 75
του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10502.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11684, 11689.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1451,
1453, 1517, 1562.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1657 - 1659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1991.
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1492.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1560.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2423, 2424.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Δ, σ.
2428.,τόµ. ΙΒ, σ. 8532,τόµ. ΙΕ, σ. 10471, τόµ. ΚΑ, σ. 2828.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2792.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2793.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3483, 3484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5045.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6924.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6934.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 17 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7129.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8148, 8149, 8161, 8162.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10486, 10487.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1261, 1306-1308, 1333,
1339, 1340, 1351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2372, 2388, 2389.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επω-
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νυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2828.
ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3547, 3658.
Επιστολή του , προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει την παραίτησή του από το Βουλευτικό αξίωµα. τόµ. ΣΤ, σ. 4013.
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2047,
2048.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8609.
ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1359,
τόµ. Κ, σ. 1961.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1359.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1913, 1914.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2123.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3583.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 4993-4995.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5089.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθε-

σίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6280, 6281.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη συσσώρευση δεδουλευµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών διαφόρων νοσοκοµείων του ΕΣΥ προς τους παρόχους φύλαξης,
καθαριότητας και σίτισης. τόµ. ΙΒ, σ. 8104.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8535.
Αναφορά της στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12010.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12010.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1470.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1675, 1741.
Αναφορά της στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1742, 1965
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1965, 1966.
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2230, 2232,
2233.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
αντιµετώπισης της ακρίβειας των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. τόµ. ΣΤ, σ. 4664, 4665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5243, 5340, 5348.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5340,
τόµ. Ι., 7061, τόµ. ΙΣΤ, 11197, 11242, 11256.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον ανεξέλεγκτο τρόπο λειτουργίας των ανταλλακτηρίων ενεχυροδανειστηρίων στη χώρα µας. τόµ. Ι, σ. 7060, 7061.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του συστήµατος εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων. τόµ. ΙΑ, σ. 7731, 7732, 7733.
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Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον κλάδο των αρτοποιών. τόµ. ΙΒ, σ. 8323, 8324.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δυο συναφών επίκαιρων ερωτήσεων, σχετικά α) µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της ελαιοκοµίας και της διάθεσης του ελαιολάδου και β) µε τη θέση της Κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το ελαιόλαδο. τόµ. ΙΒ, σ. 8526, 8527.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον κλάδο των επαγγελµατιών
υδραυλικών. τόµ. ΙΓ, σ. 9180.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιόλαδου και
την προστασία του από την πρόταση του ΟΟΣΑ για την πρόσµειξή του µε άλλα φυτικά έλαια. τόµ. ΙΓ, σ. 9310, 9311.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10585.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11178, 11195-11197, 11208, 11242, 11243, 11249,
11265, 11298.
Παραίτησή του από τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1833.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2138.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3555.
Αναφορά του στιςβουλευτικές συντάξεις. τόµ. ΣΤ, σ.
4685.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4685.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4685,
4687, τόµ. Θ, σ. 6240, τόµ. ΙΗ, σ. 222, 223, τόµ. ΙΘ, σ.
976, 977, 978
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5222, 5223.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6237, 6238, 6240.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6432.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6899, 6900,
7007, 7009.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7005,
τόµ. ΙΘ, σ. 977, 978, ΙΘ, σ. 1031, 1047, 1070, 1087,
1088, 1089, τόµ. Κ, σ. 1925,1990, 1992.
Αναφορά του στην υπόθεση λαθρεµπορίας καυσίµων.
τόµ. ΙΑ, σ. 7660.
Αναφορά του στη λεγόµενη "λίστα Νικολούδη". τόµ. ΙΑ,
σ. 7660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7660.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8166, 8167.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8467, 8478, 8479.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10426.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11719, 11783.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 221.
Αναφορά του στη νίκη της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΗ, σ. 221.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 221.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
971, 972, 973, 1003, 1007, 1031, 1047.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1805, 1806, 1810, 1907, 1950, 1951,
1983, 1992.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1806, 1810.
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ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3495.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8790, 8791, 8809.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 8791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 308.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ)
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1485.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1553.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3735.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4057.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4064.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5912,
5913.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6936.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6944.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί τη δήλωση παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω της υποψηφιότητάς του στις εκλογές για τον Δήµο Αθηναίων. τόµ. ΙΓ, σ.
9294.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1499.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1569.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο
Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE MED". τόµ. Δ, σ. 2628.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3481, 3482.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:1) Α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και Β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και 2) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα
της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών". τόµ. Ε, σ. 3822.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3929,
3930, 3931, 3932, 3940, τόµ. ΣΤ, σ. 3986, 3988.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4622.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4959.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4973.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ι-
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διωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5240, 5241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7329, 7632, 7669.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος: τόµ. ΙΑ, σ. 7634,
τόµ. ΙΖ, σ. 11675
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9134.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9356.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9586.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11282, 11283, 11288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11310, τόµ. ΙΖ, σ. 11411, 11414, 11708,
11709.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1810.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1810, 1906, 1907, 1990, 1992.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1990.
ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1397.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3677.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4686,
4687.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Κέντρο Υγείας Σχηµαταρίου. τόµ. Η, σ. 5775,
5776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υ-

γείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6285, 6286.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7949.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8570.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8570.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9133.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επαναλειτουργία των µονάδων "ειδικού σκοπού" του ΕΟΠΥΥ στα
Οινόφυτα και την Παραλία Διστόµου. τόµ. ΙΓ, σ. 9285,
9286.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
972.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3936, 3949.
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση ανενεργών καταθέσεων υπέρ του Δηµοσίου. τόµ. Β, σ.
1294, 1295.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/61/ΕΕ σχετικά µε τους διαχειριστές οργανισµών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά
µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των χρηµατοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, µέτρα για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηµατιστηριακών
παραγώγων, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και αρχείων
καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
1460.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2027,
2028.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης,
που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας
Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3467-3469, 3520-3522, 3553,
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3580, 3605.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου. τόµ. ΣΤ, σ. 3945, 3946.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µείωση
του κόστους των ανεξάρτητων αρχών. τόµ. Ζ, σ. 4722,
4723.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5047, 5063.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5356.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παράταση της ισχύος των κρατικών εγγυήσεων στα πυρόπληκτα
δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις µετά τις πυρκαγιές
του 2007. τόµ. Θ, σ. 6473, 6474.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7388.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις καταπτώσεις των
εγγυήσεων κατά του ελληνικού Δηµοσίου. τόµ. ΙΑ, σ. 7768,
7769.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8559, 8560, 8561.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9247-9249, 9250, 9265,
9266.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9339, 9340, 9342.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου
και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9691.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11727, 11737, 11750, 11751, 11765,
11766, 11776, 11777, 11864, 11873, 11874, 11877,
11883.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΖ, σ. 11868,
τόµ. ΙΗ, σ. 311, 327.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 289, 311, 312, 313-315, 330, 331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1391.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3831, 3832.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις

Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1316,
1472.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2066,
2068, 2069, 2070, 2072.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2066, 2068, 2069, 2072.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί κατάργησης θέσεων µετακλητών. τόµ. Ι,
σ. 6888.
Οµιλία του επί της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
ΙΔ, σ. 9366, 9367.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατάθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του
Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9366, 9367, 9370, 9376.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1197-1199.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα
και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1768.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1768, 1771, 1772.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 1771,
1980, 1983.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1980, 1982, 1983, 1984.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1983.
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ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΟΝΥΣΙΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2016.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα από την αναδιάρθρωση των δηµοσίων υπηρεσιών
στην καθηµερινότητα των πολιτών. τόµ. Γ, σ. 2330, 2331.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3567.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5172.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9431.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11719, 11749, 11762, 11763.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 202204.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1715.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1715-1717, 1748, 1756.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2326.
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 898, 899, 905.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3606.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εσωτερικών: α) "Κύρωση της Σύµβασης για
την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου", β) "Κύρωση
της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις ή έγγραφα και γ) "Κύρωση της Σύµβασης για
τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής
προς τους πρόσφυγες". τόµ. Η, σ. 5506.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5506,
τόµ. Θ, σ. 6302, 6637, τόµ ΙΣΤ, σ. 11321, τόµ. ΙΗ, σ. 90,
733, τόµ. ΙΘ, σ. 805, 806, 809, 812, 829, 836, 839, 850,
851, 854, 1136, 1169, 1205, 1227.

Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6302.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6640,6647, 6648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6647, 6648.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6897, 6898.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8063, 8064, 8066, 8172, 8185,
8198.
Αναφορά της στην 8η Μαρτίου "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8262.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8489, 8566.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Αραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ. ΙΓ, σ. 8830.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9128.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10188.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11710.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 79, 83, 84, 85,
93, 96, 97, 98.
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Αναφορά της στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 79, 83, 84, 90, 93, 98, 99.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 651.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 732, 738, 759, τόµ. ΙΘ, σ. 839, 840, 851, 854.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 809, 812.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1129-1131, 1136, 1170,
1171, 1183, 1184, 1185, 1186, 1189, 1204, 1205, 1227,
1228, 1229.
Αναφορά της στην αντικατάσταση Βουλευτών κατά την
συνεδρίαση της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1165.
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ - ΣΟΔΗ ΜΑΡΙΑ
Ορκωµοσία της ως Βουλευτή σε αντικατάσταση του κ. Στ.
Κάρµαντζη, ο οποίος παραιτήθηκε. τόµ. ΚΑ, σ. 2377.
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2067.
Δήλωσή του (έγγραφη), προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Ευάγγελο Μεϊµαράκη, ότι µετέχει στη συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού κοµµάτων: "Ανεξάρτητοι Δηµοκρατικοί Βουλευτές". τόµ. Δ, σ. 2526.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3686-3688.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 39003902, τόµ. ΣΤ, σ. 3959.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας. τόµ. ΣΤ, σ. 4666.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".

τόµ. Ζ, σ. 5083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5371.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6364-6366,
6452.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9696-9398.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9592.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11886-11888.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
996, 1057.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1821.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1821-1823, 1947 - 1949.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από
το αξίωµα του Βουλευτή Ν. Φθιώτιδας, λόγω της ανάληψης
καθηκόντων ως Δηµάρχου Λαµιέων. τόµ. Κ, σ. 2309.
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
ελέγχου των φορολογούµενων που µετέφεραν µεγάλα ποσά στο εξωτερικό και την υποστελέχωση του Κέντρου Ελέγχου Φορολογούµενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ).
τόµ. Α, σ. 274, 275, 276.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης-Ανάπτυξης. τόµ.
Α, σ. 276, 278.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2158,
2159, 2183.
Οµιλία του επί της κατάθεσης του Γενικού Προϋπολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2014, τον τόµο
για τις φορολογικές δαπάνες του 2014, καθώς και τους
προσαρτηµένους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων, λογαριασµών Ανεξάρτητων Αρχών, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2494.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύ-
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ρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3712, 3713-3715, 3716.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4706.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5083, 5087, 5103, 5141, 5174, 5177, 5182,
5186, 5192-5194, 5207, 5208, 5212, 5213, 5219, 5222,
5223, 5226.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5248,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 10691, 10748, 10755, 10776, 10784, 10789,
11801, τόµ. ΙΖ, σ. 11884.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5249, 5254, 5343, 5349-5351.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τα "τραπεζικά σκάνδαλα". τόµ. Η, σ. 5768,
5770, 5771.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9335, 9342. 9394-9396, 9411, 9414, 9415,
9429.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10586, 10597, 10598.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10683, 10684, 10691, 10692, 10693,
10697, 10702, 10744, 10748, 10752, 10753, 10754,
10757, 10758, 10760, 10761, 10769, 10770, 10785,
10789, 11079, 11083.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΣΤ, σ. 10772.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11884, 11885.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Οικονοµικών.
τόµ. ΙΗ, σ. 37.
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1327.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1376, 1377, 1382, 1392, 1393, 1394,
1397.
Αναφορά του στην υπόθεση των υποβρυχίων και στην
πρόθεση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου να καταθέσει πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. τόµ. Β, σ. 1393.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1393,
τόµ. Δ, σ. 2602, τόµ. Θ, σ. 6338, 6339, 6693, 6695, 6702,
τόµ. ΙΒ, σ. 8448, τόµ. ΙΔ, σ. 9644, τόµ. ΙΗ, σ. 780, τόµ. ΚΑ,
σ. 2836, τόµ. ΚΒ, σ. 3948.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1425, 1433, 1445, 1446, 1451.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1928, 2008.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1928, 1929.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2008,
2009.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον καθορισµό των εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων µε τη νέα υπουργική απόφαση. τόµ. Δ, σ. 2399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2464.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα ισχύοντα εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόµατος µακροχρόνιας ανεργίας. τόµ. Δ, σ. 2601, 2602.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3507.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4010-4012,
4024, 4671, 4672, 4673, 4674, 4676, 4696, 4706.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4024,
τόµ. Θ, σ. 6695, τόµ. ΚΒ, σ. 3740, 3741.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους εργαζόµενους
της "Express Service". τόµ. Ζ, σ. 4750, 4751.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ορθή εφαρµογή των υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στους εργαζόµενους. τόµ. Η, σ. 5601, 5602, 5603.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους επιστρατευµένους στην "ΣΤΑΣΥ Α.Ε.". τόµ. Θ, σ. 6337, 6338, 6339.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6385,τόµ. Ι, σ.
6757, 6758.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6671-6673, 6692,
6693, 6694, 6695, 6696, 6699.
Αναφορά του στους σεισµοπαθείς κατοίκους της Κεφαλλονιάς. τόµ. Θ, σ. 6692, 6693, 6695.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6999, 7001.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το νέο Κανονισµό του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). τόµ. Ι, σ. 7053, 7054, 7055.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα των υπαλλήλων στην Τράπεζα Πειραιώς. τόµ. Ι, σ.
7103, 7104.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7706, 7707.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση τριών συναφών επικαίρων ερωτήσεων,σχετικά µε α) τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερήλικων, β) την επανένταξη των κριτηρίων
για τη χορήγηση της προνοιακής σύνταξης του ΟΓΑ και γ)
την συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων. τόµ.
ΙΑ, σ. 7734, 7735.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7945, 7946, 7956, 7956.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την υπ’ αριθµ.
68/2013 εγκύκλιο που αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων µε διαδοχική ασφάλιση. τόµ. ΙΒ,
σ. 8319, 8320.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8446, 8447.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8613.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9063, 9064, 9065.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις", το οποίο εισάγεται προς συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΔ, σ. 9321.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τους µακροχρόνια άνεργους. τόµ. ΙΔ, σ. 9617, 9618.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9644,
9646.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9644-9646, 9650.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10183, 10184, 10435.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10435.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Α-

νταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11680.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11744, 11745, 11751.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 765, 780.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1022-1024.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2836, 2837.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα περί µείωσης των κύριων συντάξεων και ενοποίησης
των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. ΚΒ, σ. 3003, 3004, 3005,
3006.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3658.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3721, 3740.
Αναφορά του στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3721, 3740, 3741.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3932-3933, 3947, 3948, 3953.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1496.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1563.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2144.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-
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φορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7387.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3870.
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1356.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1939.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2032.
Αναφορά του στο θέµα των κλειστών Πανεπιστηµίων και
στην παραποµπή του Πρύτανη του ΕΚΠΑ στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο. τόµ. Ε, σ. 3559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3559.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3975.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5409, 5451, 5483.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5483.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8168.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2021.
Διορισµός του στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων. τόµ. ΚΑ, σ. 2714, 2715.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη χορήγηση
ισοτιµίας των πτυχίων των αποφοίτων των ανωτέρων δραµατικών σχολών της ηµεδαπής, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται στην εκπαίδευση. τόµ. ΚΒ, σ. 3929, 3930.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
814.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1272,
τόµ. Η, σ. 5617, 5625, τόµ. Ι, σ. 7078, τόµ. ΙΖ, σ. 11410,
12056, τόµ. ΙΗ, σ. 779, τόµ. ΙΘ, σ. 1349, 1383, τόµ. ΚΑ, σ.
2901, τόµ. ΚΒ, σ. 3713, 3721, 3825
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1894, 1895, 1932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1932.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2168,
2169.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2433.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατάργηση της σχολής Καλών Τεχνών του Πύργου της Τήνου. τόµ.
Δ, σ. 2487.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011
περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης
(L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2811.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την
ταυτόχρονη ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58, του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής
των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες
διατάξεις" και επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2811.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3642, 3643.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4620.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενι-
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αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5148.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5617.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6234.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6390.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6811, 6869.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εγκατάσταση µεγάλων αιολικών πάρκων σε νησιά των Κυκλάδων.
τόµ. Ι, σ. 7078, 7079.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8061.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9589.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9939.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9939, 9940.
Αναφορά του στην απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ). τόµ. ΙΔ, σ. 9940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11446.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12057, 12082.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12082, 12085.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 763-765, 770, 780, 782, 785.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1275, 1277, 1321, 1350,
1351.

Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1381.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3667-3669, 3686, 3687,
3713, 3747, 3748.
Αναφορά του στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3713.
Αναφορά του στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3747.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3825.
Τ
ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2136.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7776, 7890.
Διορισµός του στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. τόµ. ΙΕ, σ.
10014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10491, 10496, 10497, 10498, 10569, 10570, 10581,
10583, 10596, 10599.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10570,
10583, τόµ. ΙΗ, σ. 222, τόµ. Κ, σ. 1730, 1740, 1741.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10743.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 207,
208, 219-221, 226, 235, 236, 244.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση -
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Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "νοικοκύρεµα", την τήρηση της νοµιµότητας και την αξιοποίηση του
παραλιακού µετώπου της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. τόµ. ΙΗ, σ. 281, 282.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "Ρυθµιστικό Σχέδιο των Ιωαννίνων και το Προεδρικό Διάταγµα για
τη Λίµνη Παµβώτιδα". τόµ. ΙΘ, σ. 1125, 1126.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1692-1694, 1699, 1722, 1740, 1743,
1744, 1747, 1754, 1758.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1695.
ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
351.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3491.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5050.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6425.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8480.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10514.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2444.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3871.
ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
714.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 896.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1834.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3522, 3530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4002.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4693.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5173.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ι, σ.
6870.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 6870,
τόµ. ΙΒ, σ. 8187, 8441, τόµ. ΙΕ, σ. 10169, τόµ. ΙΘ, σ. 836,
843, 1029
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6870.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7803.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8190.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8458, 8515.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10010.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επεί-
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γουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10010,10091.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10167-10169, 10412, 10413.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11256, 11257.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11848, 11849.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 214,
215, 216.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 836.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1061, 1062, 1063, 1064.
ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την "Ορχήστρα των Χρωµάτων". τόµ. ΙΗ, σ. 198.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1974,
1975.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ" και γ) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την παρεµπόδιση και
πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης
και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". τόµ.
ΚΑ, σ. 2942, 2943, 2944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3575.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την

Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4900, 4901, 4902, 4911.
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού. τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1383, 1386.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1946, 1947.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 2336.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2336.
ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την εκλογή Γραµµατέων και Κοσµητόρων της
Βουλής. τόµ. Α, σ. 14.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μ.
Βλάχβεη, Ι. Μιχελογιαννάκη, Δ. Χριστογιάννη, Μ. Ταµήλου
και Μ. Κασσή. τόµ. Α, σ. 27.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποίαγνωστοποιεί την απόφασή του να
ανεξαρτητοποιηθεί, αποχωρώντας από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
Η, σ. 5632.
Επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρησή του
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών. τόµ. Θ, σ. 6270.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2379-2381.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2580,
2956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2582.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ" και γ) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την παρεµπόδιση και
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πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης
και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". τόµ.
ΚΑ, σ. 2942, 2956.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3790, 3791.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3874.
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2053.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3673.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4040.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4048.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6422.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3872.
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις
των οφειλών των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ.
τόµ. Α, σ. 661, 662.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 861,
862, 1085, τόµ. ΙΗ, σ. 68, 750
Οµιλία της συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά
µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ.
Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-102013) στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 862.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 862, 866-869, 906, 907,
1085, 1086.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1495.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1562.
Επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου
Βενιζέλου, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής δεν
µετέχει πλέον στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. Γ, σ. 2198.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3577, 3578.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5049.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8511.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8788, 8790.
Επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο
Μεϊµαράκη µε την οποία δηλώνει ότι προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των "Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών
Βουλευτών". τόµ. ΙΕ, σ. 10003-10004.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11846.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12003-12005, 12051, 12077.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 68.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 68-70.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων κονδυλίων προκειµένου να µην
µείνουν χιλιάδες παιδιά εκτός των βρεφονηπιακών σταθµών της χώρας. τόµ. ΙΗ, σ. 287, 288.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 747 – 750, τόµ. ΙΘ, σ. 826, 827, 828.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
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σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 827.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1001.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1160-1162, 1172, 1173,
1187, 1211-1213.
Αναφορά της στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, για
το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για το ψηφισµένο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία
νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας",
σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος
και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1211.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2442-2444.
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. τόµ. Β, σ. 913, 914, 915.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1494.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1561.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3465-, 3466.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4353.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5087,5206, 5207, 5208, 5209.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5200,
5357, τόµ. Θ, σ. 6201, τόµ, ΙΓ, σ. 9105, 9107, 9108, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11242, 11412, τόµ. ΙΘ, σ. 788, 818, 829, 830, 842,
845, 846, 851, τόµ. ΚΒ, σ. 3679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθε-

σίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5687, 5688,τόµ. Θ, σ. 6273, 6274, 6280,
6304.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας για αλλαγή του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισµού
Ποσοστού Αναπηρίας για τους αγρότες. τόµ. ΙΑ, σ. 7369,
7370.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9235, 9263, 9264.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10093, 10094, 10095.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10689, 10690, 10776, 10778.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11231, 11242, 11243.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11447, 11448.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11772, 11773.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 306, 308, 311.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 829, 830, 842, 845, 851.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 852.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3679, 3680.
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας Βουλευτών. τόµ. Α, σ. 374, 375.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1963,
1965, 1966, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025,
2026, 2096, 2098, 2099, 2100, 2101, 2103, 2104, 2105,
2106, 2108, τόµ. Δ, σ. 2337, 2339, 2341, 2342, 2347,
2348, 2355, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779,
2806, τόµ. Ε, σ. 3403, 3406, 3412, 3718, 3720, 3721,
3723, τόµ. ΣΤ, σ. 4023, 4030, 4031, 4034, 4065, τόµ. Ζ,
σ. 5238, 5240, 5242, 5243, 5244, 5245, τόµ. Θ, σ. 6694,
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6695, 6696, 6700, 6701, τόµ. Ι, σ. 7064, 7065, 7066,
7188, 7192, 7194, 7195, τόµ. ΙΒ, σ. 8468, τόµ. ΙΔ, σ.
9322, 9323, 9324, 9326, 9379, 9391, 9551, 9552, 9570,
9571, 9574, 9575, 9576, 9577, 9579, 9580, 9602, τόµ.
ΙΕ, σ. 10074, 10089, 10091, 10094, 10097, 10484,
10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10659, 10660,
10661, 10664, 10666, 10667, 10668, 10669, τόµ. ΙΣΤ,
10779, 10781, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244,
11246, 11247, 11248, 11249, 11253, 11256, 11257,
11259, 11260, τόµ. ΙΖ, σ. 11752, 11753, 11755, 11757,
11761, 12052, 12056, 12057, 12061, 12063, 12064, τόµ.
ΙΗ, σ. 393, 400, 424, 425, 429, 430, τόµ. ΙΘ, σ. 1047,
1050, 1051, 1053, τόµ. ΚΑ, σ. 2363, 2367, 2370, 2453,
2455, 2456, 2528, 2587, 2588, 2589, 2596, 2598, 2828,
2830, 2835, 2836, 2838, 2880, 2882, 2883, 2884, 2885,
2886, τόµ. ΚΒ, σ. 3030, 3040, 3041, 3046, 3648, 3651,
3654, 3657, 3658, 3659, 3660, 3685, 3686, 3710, 3713,
3715, 3787, 3796, 3797, 3798, 3828, 3829, 3831, 3832,
3834, 3836, 3838, 3839, 3840, 3841, 3843, 3845, 3848,
3948, 3953, 3954.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εγκυρότητα και νοµιµότητα της συζήτησης
και της ψηφοφορίας επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και
εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, λόγω µη
συµµετοχής των τριών προφυλακισµένων Βουλευτών της
Χρυσής Αυγής. τόµ. Γ, σ. 1967.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους
2014. τόµ. Δ, σ. 2346, 2355.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στους υπαλλήλους και στη
φρουρά της Βουλής. τόµ. Δ, σ. 2383.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε το αν πρέπει να γίνει κατ’ άρθρον ή ενιαία η ψήφιση της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό 58,
του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2773, 2776, 2777.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών. τόµ. Δ, σ. 2774,
2778, 2779.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Δ, σ. 2775,
τόµ. ΣΤ, σ. 4024, τόµ. Θ, σ. 6695, τόµ. ΙΔ, σ. 9574, τόµ. ΙΕ,
σ. 10660, τόµ. ΙΗ, σ. 425, τόµ. ΚΑ, σ. 2589, τόµ. ΚΒ, σ.
3660, 3661.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί της αίτησης για παραβίαση
του Κανονισµού. τόµ. Δ, σ. 2776.
Οµιλία του (Προεδρεύων) στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)". τόµ. Ε, σ. 3407.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής της συζήτησης επί του
Κρατικού Προϋπολογισµού. τόµ. Ε, σ. 3411, 3412.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτή-

σεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου. τόµ. ΣΤ,
σ. 4026, 4031.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου
του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό
Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5237, 5238.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5927.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης και στην ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Αναστασιάδη και Π. Καµµέννου (δύο δικογραφίες). τόµ. ΙΑ, σ. 7381, 7382.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στα γεγονότα στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ. 7712.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την διεξαγωγή της συζήτησης του σχεδίου νόµου
του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις", το οποίο εισάγεται προς
συζήτηση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. ΙΔ, σ.
9321, 9322.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στον τρόπο διεξαγωγής της
συζήτησης επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου
της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του Κόµµατός του, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 150 του Κανονισµού της Βουλής τόµ.
ΙΔ, σ. 9550.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) σε επίκαιρη επερώτηση,
σχετικά µε το ζήτηµα της καταστροφής των χηµικών όπλων
της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ,
σ. 10668, 10669.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2015-2018". τόµ. ΙΖ, σ. 11756.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΖ, σ. 12061.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Υγείας: «Γενικές διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης
Νοεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2835.
Οµιλία του (Προεδρεύων) επί διαδικαστικού θέµατος,
σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση των συµβάσεων
του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
που αφορούν την έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων µε τη διαδικασία κύρωσης συµβάσεων και όχι µε
τη διαδικασία συζήτησης νοµοσχεδίων όπως έχει γίνει στο
παρελθόν για κρίσιµες συµβάσεις και τον χρόνο που χρειάζονται οι οµιλητές για να τοποθετηθούν επί των συµβάσεων
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και των τροπολογιών. τόµ. ΚΒ, σ. 3043, 3044.
Παρέµβασή του(Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:
"Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3660.
Παρέµβασή του (Προεδρεύων) στο σχέδιο νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3686, 3689.
Αναφορά του (Προεδρεύων) στην ένταξη πλήθους εκπρόθεσµων τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3714.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 886, 889, 894-896, 1105,
1106, 1107.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 1114,
1115, τόµ. Ι., σ. 7111, τόµ. ΙΑ, σ. 7910, τόµ. ΙΒ, σ. 8110,
8209, τόµ. ΙΓ, σ. 8800, 9061, 9095, 9100, 9142, τόµ. ΙΗ,
σ. 67, 83, 714, 715, 732, 741, 771, 774, τόµ. ΙΘ, σ. 806,
819, 820, 843, 864, 1196, 1232, 1285, 1286, 1563, τόµ.
Κ, σ. 1910, τόµ. ΚΑ, σ. 2575, 2580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1312.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Β, σ. 1438,
τόµ. Γ, σ. 1530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1530-1532,
1827, 1907, 1941.
Αναφορά του στην πρόταση της Δηµοκρατικής Αριστεράς
για την κατάργηση του µπόνους των πενήντα εδρών στο
πρώτο κόµµα. τόµ. Γ, σ. 1531.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1907.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2798.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2799.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3671.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3988.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφο-

φορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4042.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4050.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5018, 5019.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5618, 5619.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6428.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7111, 7116, 7187,
7194, 7195, 7196.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7776-7778, 7894, 7899,
7907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών των τροφίµων και των ειδών
πρώτης ανάγκης. τόµ. ΙΑ, σ. 7937, 7938.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε το ενδεχόµενο εκπτώσεως στα εισιτήρια στα µέσα µαζικής µεταφοράς για τους
κατόχους κάρτας ανεργίας. τόµ. ΙΑ, σ. 7967, 7968.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8042-8044, 8110, 8113, 8114,
8115, 8160, 8169, 8183, 8193, 8194, 8197, 8209.
Αναφορά του στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8776.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΓ, σ. 8800,
9098, 9099, τόµ. ΙΘ, σ. 807, 1288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8776, 8800, 8810-8812, 9061,
9099, 9100.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9090, 9099.
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Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10516.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11904.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12046, 12047, 12081, 12084.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12081.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 66, 67, 68, 94,
96, 97, 98.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 67, 68, 94, 96, 97, 98.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 73.
Ορισµός του ως Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 193.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 715, 736, 737, 738, 741,τόµ. ΙΘ, σ. 805, 806, 807,
819, 820, 849.
Οµιλία του σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 770, 773, 774.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 819.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ. 1231, 1232, 1233.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Γάζα. τόµ. ΙΘ, σ. 1283, 1287, 1288.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1283-1285, 1286, 1345,
1346, 1352.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1361.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1361, 1362, 1405, 1406, 1407.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο

Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 14831485, 1562, 1563, 1564.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ.Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1679.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1679, 1709.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1909, 1910, 1989.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2344-2346.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2370-2372, 2411, 2574, 2575, 2583, 2587,
2620, 2623, 2625, 2626.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3654, 3655, 3657, 3661.
Αναφορά του στις τραπεζικές καταθέσεις. τόµ. ΚΒ, σ.
3655.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τον Οίκο Ναύτου της Χίου. τόµ. ΚΒ, σ. 3709,
3710.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
803.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1926.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1926.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2132,
2133.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2258.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3596.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3972.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5217.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6276, 6287.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6393.
Αναφορά της στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ. 7997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ. ΙΑ, σ. 7997.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8151.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τη µη
παρουσία των Υπουργών κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. τόµ. ΙΒ, σ. 8530.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8558.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης µεταξύ των µελών της
Οµάδας Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
µελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις
23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά
στο Λουξεµβούργο στις 25 Ιουνίου 2005, µε τη συνηµµένη
σε αυτή Τελική Πράξη". τόµ. ΙΕ, σ. 10199, 10200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών µεταξύ της
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών µελών της αφενός,
και της Δηµοκρατίας της Κορέας αφετέρου, µετά των Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων και Μνηµονίων
Συµφωνίας". τόµ. ΙΕ, σ. 10406, 10407, 10411.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11784.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1020.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΘ, σ. 1223-1225.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2726.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εξωτερικών: α) «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία σε θέµατα
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης», β) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης
για οικονοµική συνεργασία», γ) «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας» και δ)«Κύρωση της Εσωτερικής
Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων
των κρατών-µελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, συνελθόντων
στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της
βοήθειας της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, βάσει του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020,
δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς
και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο
µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα». τόµ. ΚΑ, σ. 2726.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2872.
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3518.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1468.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2130,
τόµ. ΙΓ, σ. 9260, 9261, 9262, τόµ. ΙΔ, σ. 9345, τόµ. ΙΣΤ, σ.
10700, 10804, 11081, 11083, τόµ. ΙΖ, σ. 11720, 11888,
τόµ. ΙΗ, σ. 327, 332.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2130,
τόµ. ΙΓ, σ. 9261, τόµ. ΙΔ, σ. 9345
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδο-
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µήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2130,
2139.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2800.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2801.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου τουΥπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3415-3418, 3570, 3580.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5060.
Οµιλία του στα σχέδια νόµων του Υπ. Οικονοµικών: α)
"Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους
2012" και β) "Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους οικονοµικού έτους 2012". τόµ. ΙΓ, σ. 9238, 9249, 9250, 9260,
9262.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9324, 9325, 9326, 9344.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10530.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10673-10675, 10682, 10699, 10700,
10731-10733, 10753, 10754, 10757, 10759, 10782,
11081, 11083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11719, 11720, 11742, 11781, 11782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 295, 296, 305, 327, 329, 331, 332.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
998-1000.
ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στις πληρωµές των αγροτών. τόµ.
Β, σ. 927, 928.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και του Κολεγίου των Επιτρόπων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης για την ελληνική κτηνοτροφία και τις συνέπειές
της στην οικονοµία της χώρας. τόµ. Β, σ. 1119, 1120.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων στελέχωσης της Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων.
τόµ. Β, σ. 1372, 1373.

Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 21332135.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3676, 3677.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5364, 5365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5661, 5686, 5687, 5712, 5714-5716,
5717, 5720, 5721, 5722, 5723, 5727, 5732, 5734, τόµ. Θ,
σ. 6186, 6199, 6200, 6201, 6203, 6204, 6208, 6208,
6210, 6222, 6224, 6229, 6235, 6239, 6243, 6244, 6286,
6287, 6291, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6321, 6324,
6331, 6332, 6485.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5714,
5734, τόµ. Θ, σ. 6200, 6229, 6235, 6286, 6315, 6618,
τόµ. Ι, σ. 7219, 7221, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11230
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των µικρών και µεσαίων αγροτών στη χώρα µας. τόµ. Ι, σ. 7049,
7050, 7051.
Αναφορά του στις αγροτικές κινητοποιήσεις. τόµ. Ι, σ.
7049.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στα προγράµµατα διατήρησης ντόπιων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων και εγκατάστασης νέων γεωργών.
τόµ. Ι, σ. 7213, 7214, 7215.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον σχεδιασµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
για στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών και τη δηµιουργία
νέου οργανογράµµατος του Υπουργείου. τόµ. Ι, σ. 7216,
7217.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εξαίρεση
της στρεµµατικής ενίσχυσης της σταφίδας από τη νέα ΚΑΠ
και τη λήψη µέτρων για την προστασία και προώθηση της
µαύρης κορινθιακής σταφίδας. τόµ. Ι, σ. 7217, 7218,
7219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την παρακράτηση χρηµάτων των δικαιούχων αγροτών από την Ενιαία Ενίσχυση του 2013. τόµ. Ι, σ. 7220, 7221.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πρόταση
του ΟΟΣΑ για ανάµειξη του ελαιόλαδου µε σπορέλαια και
τη λήψη µέτρων για την προστασία του εισοδήµατος των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης. τόµ. ΙΑ, σ. 7686, 7687, 7688.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα "Βιοµηχανικά Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε.". τόµ. ΙΑ, σ. 7688, 7689.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στις πληρωµές αποζηµιώσεων για την ευλογιά των
αιγοπροβάτων. τόµ. ΙΑ, σ. 7690, 7691, 7692.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλή-
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µατα στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή. τόµ. ΙΑ, σ. 7692,
7693.
Οµιλία του σε αναφορά, σχετικά µε την Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού. τόµ. ΙΑ, σ. 7770, 7771, 7772.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τους µειωµένους πόρους για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που
προβλέπονται στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007- 2014. τόµ. ΙΑ, σ. 7934, 7935.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη µείωση των τιµών των τροφίµων και των ειδών
πρώτης ανάγκης. τόµ. ΙΑ, σ. 7938, 7939.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8275, 8276, 8277, 8279, 8286, 8289, 8290.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9426.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τον αλιευτικό τουρισµό. τόµ. ΙΕ, σ. 10121, 10122.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11230, 11231.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 11981.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουµανίας στον Γεωργικό Τοµέα". τόµ.
ΙΖ, σ. 11981.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΗ, σ. 37.
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2790.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Δ. Κουκούτση, Η. Κασιδιάρη και Σ. Γεωργιάδη. τόµ. Δ, σ. 2791.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3615.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5268.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5381.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρ-

ρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8601.
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. τόµ. Α, σ. 656, 658.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1497.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1567.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1944.
Αναφορά του στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά
της Κυβέρνησης από τον Πρόεδρο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και εβδοµήντα ενός Βουλευτών του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ.
1945.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2067, 2068.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2067,
2068, 2069, 2176-2178, 2179, 2182, 2183.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2183,
2188, 2189,τόµ. Ε, σ. 3557, τόµ. ΙΔ, σ. 9566, 9571, τόµ. Κ,
σ. 1980, 1984.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3700-3703, 3703-3705, 3707,
3715, 3727.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4931, 4932,4933, 4934,
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4935, 4938, 4940, 4942-4944.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5251, 5253.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τα "τραπεζικά σκάνδαλα". τόµ. Η, σ. 5768,
5769, 5770.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορίαεπί των άρθρων 16, 17 και επί της τροπολογίας
µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78, του σχεδίου
νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7131.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8605.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9357-9359, 9378, 9379.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν η
πρόταση δυσπιστίας που κατάθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Βουλευτές του Κόµµατός του, εναντίον του
Υπουργού Οικονοµικών, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Συντάγµατος και 142 του Κανονισµού της
Βουλής, σχετικά µε το χρόνο υποβολής της. τόµ. ΙΔ, σ.
9366, 9367, 9369, 9373, 9375, 9376, 9378.
Οµιλία του επί της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού Οικονοµικών, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. τόµ.
ΙΔ, σ. 9368, 9375.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9565, 9566.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10540.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11860-11862.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1038-1041.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1040.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, ορ-

γανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή µεγάλου όγκου τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του
Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σε θερινό Τµήµα. τόµ. Κ, σ. 1979, 1984.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναφορά του στον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα. τόµ. Ε,
σ. 3603.
Αναφορά του στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη
Γρηγορόπουλου και στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν
σε διαδήλωση µαθητών στη µνήµη του, στο κέντρο της Αθήνας. τόµ. Ε, σ. 3603.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3603.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του, για
σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια παραχώρηση των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την Howaldtswerke-Deutsche
Werft (HDW), την ThyssenKrupp Marine Systems AG και
την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η οποία κυρώθηκε µε το
Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των Συµβάσεων που αφορούν
το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού. τόµ.
Ζ, σ. 4949.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής της
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
Κόµµατος «Λαϊκός Σύνδεσµος -Χρυσή Αυγή». τόµ. Ζ, σ.
4963.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις". τόµ.
Ζ, σ. 5266.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των άρθρων 7, 8 και 9 του σχεδίου νόµου του Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6391.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7947, 7950, 7957.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8036-8038, 8110, 8111, 8112,
8185, 8192, 8195, 8209.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8112.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΙΒ, σ. 8112,
8113, 8192, 8195.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
υπάρχει η απαιτούµενη πλειοψηφία για την ψήφιση του άρθρου 30 του σχεδίου νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη". τόµ.
ΙΒ, σ. 8209.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8459.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2389, 2390.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3936, 3939, 3950.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναφορά του στην ποινική δίωξη κατά Βουλευτών και µελών του κόµµατος "Λαικός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή" και
στην τροπολογία για την αναστολή της κρατικής χρηµατοδότησης σε κόµµατα που διώκονται για ποινικά αδικήµατα.
τόµ. Α, σ. 367.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
367, 700, 706, τόµ. Β, σ. 817.
Αναφορά του στο κόµµα "Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή". τόµ. Α, σ. 706.
Οµιλία του συζήτηση επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά
µε την εισαγωγή, µε τη διαδικασία τροπολογιών, σοβαρότατων ρυθµίσεων που αφορούν τον Ποινικό Κώδικα (Αρ.
Τροπολογίας: 889/38, 18-10-2013), την εναρµόνιση οδηγιών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης λόγω της ένταξης της Δηµοκρατίας της Κροατίας (Αρ. Τροπολογίας: 880/32, 17-102013) στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια και άλλες
διατάξεις". τόµ. Β, σ. 861.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 861, 893.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Β, σ. 889,
τόµ. Ζ, σ. 5357, τόµ. Θ, σ. 6315, 6489, τόµ. Ι, σ. 7188, τόµ.
ΙΑ, σ. 7907, τόµ. ΙΔ, σ. 9434, 9929, τόµ. ΙΕ, σ. 10579,
10583, 10584, τόµ. ΙΣΤ, σ. 10706, 10754, τόµ. ΙΖ, σ.
11873, τόµ. ΙΘ, σ. 1286, 1288, 1323, 1383, 1386, τόµ. Κ.,
σ. 2022, 2314, 2328, 2332, τόµ. ΚΒ, σ. 3646, 3659.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1143, 1144, 1151.
Αναφορά του στην ποινική δίωξη του Γενικού Γραµµατέα
και Βουλευτών της Χρυσής Αυγής και στη διακοπή της χρηµατοδότησης της. τόµ. Β, σ. 1144, 1151.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση ανενεργών καταθέσεων υπέρ του Δηµοσίου. τόµ. Β, σ.
1294, 1295.
Αναφορά του στη δολοφονική επίθεση εναντίον µελών
της Χρυσής Αυγής στο Ν. Ηράκλειο που οδήγησε στο θάνατο των Μ. Καπελώνη και Γ. Φουντούλη. τόµ. Γ, σ. 1829.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1829, 1830.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1899, 1900.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2066, 2072.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2066,
2072, 2079, 2080.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καταγγελία της σύµβασης µε την "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ" από τη ΔΕΗ.
τόµ. Γ, σ. 2297, 2298.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2426.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 942 και ειδικό
58 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης
Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ.
2805.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3569, 3570, 3571.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την µελέτη
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αξιοποίησης της λιµενικής ζώνης στην Πάτρα από το ΤΑΙΠΕΔ. τόµ. ΣΤ, σ. 4658, 4659.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5070.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5088, 5089, 5169.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις" µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. τόµ. Ζ, σ. 5238.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5238, 5357, 5363, 5365.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5365.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5725-5727, τόµ. Θ, σ. 6222, 6323, 6324.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6434, 6435,
τόµ. Ι, σ. 6796, 6797.
Οµιλία του στον σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και µετάφραση κατά την
ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου
2012, σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο πλαίσιο των
ποινικών διαδικασιών (L 142)". τόµ. Θ, σ. 6641, 6642.
Αναφορά του στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, ανάµεσα σε µέλη της νεολαίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που διαµαρτύρονταν για όσα συνέβησαν στο Φαρµακονήσι και σε αστυνοµικές δυνάµεις και
στην προσαγωγή αυτών. τόµ. Θ, σ. 6642.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο συναφών ερωτήσεων, σχετικά α) µε τη διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το "TAXIS" και β) µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία. τόµ. Ι, σ.
6747, 6748.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6850-6852,
6990, 7022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7183, 7186, 7187,
7188.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7357, 7358.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7808, 7907.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
της διερεύνησης της οικονοµικής διαχείρισης της ΜΚΟ
"ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ". τόµ. ΙΑ, σ. 7833.
Αναφορά του στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ. 8001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ. ΙΑ, σ. 8001.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8076-8078, 8185, 8186.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8278, 8279, 8280, 8288, 8289.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8437. 8549, 8474, 8475, 8476, 8550.
Οµιλία του επί της αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης: "Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8437.
Αναφορά του στο "πρωτογενές πλεόνασµα". τόµ. ΙΓ, σ.
9054.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9054-9056, 9092.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την χρηµατοδότηση του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού της Πάτρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9070, 9071.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9092.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9349-9351, 9434, 9437.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της Βουλής που υπέβαλαν ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβου-
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λευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του.
τόµ. ΙΔ, σ. 9579, 9580.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9631.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9657, 9658, 9659, 9929.
Οµιλία του στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Μ. Αρβανίτη-Αβράµη, Η. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, Ν. Κούζηλου και Δ. Κουκούτση. τόµ. ΙΔ, σ. 9682.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9682, 9929.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10192, 10193.
Αναφορά του στην έξοδο της Ελλάδας στις χρηµαταγορές. τόµ. ΙΕ, σ. 10563.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10563-10565, 10581, 10583, 10584.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10705, 10706, 10765, 10766.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11761, 11877, 11878.
Αναφορά του στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12022, 12023.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12022, 12023, 12070.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση της αξιοποίησης των δεσµευµένων καταθέσεων. τόµ.
ΙΖ, σ. 12041, 12042.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1285, 1286, 1344.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1386, 1399.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1399.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1666-1668, 1694, 1722, 1744.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την εισαγωγή τροπολογίας που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, σε θερινό Τµήµα

και στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
"ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1781.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1781, 1782, 1795.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1912-1914, 2008, 2011, 2022.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2328, 2332, 2341 -2343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3636, 3646.
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 386.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2064.
Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3403.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 38873889, τόµ. ΣΤ, σ. 3952.
Υ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
804.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2125.
Συλλυπητήρια αναφορά του στα θύµατα της βιβλικής καταστροφής στη Ρόδο και στην Ψέριµο, λόγω των πληµµυρών. τόµ. Δ, σ. 2709.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογι-
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σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3553, 3554.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΣΤ, σ. 4027,
4353, τόµ. Ι, σ. 7109, 7170, τόµ. ΙΕ, σ. 9991, 10097, τόµ.
ΙΗ, σ. 94, 711, 712, 715, 716, 751, 752, 761, τόµ. ΙΘ, σ.
804, 809, 810, 827, 829, 842, 843, 844, 848, 850, 851,
1062.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές
του κόµµατός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που
θα διερευνήσει τα γεγονότα που σχετίζονται µε την επιζήµια
παραχώρηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά σε ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, µε τις επιζήµιες για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. συµβάσεις Β12/00 και Β21/02, µε την επιζήµια για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. κατάρτιση και υλοποίηση της Εκτελεστικής Συµφωνίας ανάµεσα στο Ελληνικό Δηµόσιο, τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., την
Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), την ThyssenKrupp
Marine Systems AG και την Abu Dhabi Mar LLC (ADM), η
οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 3885/2010 «Κύρωση των
Συµβάσεων που αφορούν το µέλλον των Ελληνικών Ναυπηγείων Α.Ε.», και τέλος µε την εξασφάλιση των θέσεων
εργασίας, καθώς και τα προγράµµατα των υποβρυχίων του
Πολεµικού Ναυτικού. τόµ. Ζ, σ. 4905, 4919.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6984, 6985.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7107-7109, 7166,
7168, 7180, 7184, 7187, 7191, 7193.
Αναφορά του σε εκφράσεις που χρησιµοποιήθηκαν από
τον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Αρβανίτη κατά της διάρκεια της οµιλίας του στη συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και εντολή από τον Προεδρεύοντα κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη για διαγραφή αυτών. τόµ. Ι, σ. 7167, 7180, 7184,
7187, 7191, 7193.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ι, σ. 7167, τόµ.
ΙΕ, σ. 10433, τόµ. ΙΗ, σ. 717, τόµ. ΙΘ, σ. 853, 1064.
Αναφορά του στην επέτειο της ενσωµάτωσης της Δωδεκανήσου στο ελληνικό κράτος. τόµ. ΙΒ, σ. 8164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8164.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8454.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Φ. Α-

ραµπατζή, Π. Κουκουλόπουλου, Κ. Μουσουρούλη, Γ. Γιακουµάτου και Χ. Κέλλα. τόµ. ΙΓ, σ. 8827.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9117.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 10009, 10096, 10097.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9987.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10428, 10433.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11786, 11791.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 94.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 712-714, 716, 717, 736, 752, 754, 756, 757, τόµ.
ΙΘ, σ. 804, 805, 810-812, 833, 835, 839, 840, 850, 852,
853, 854.
Οµιλία του επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας που
ετέθη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επί
του σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων:«Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». τόµ. ΙΗ, σ. 716,
717.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το δικαίωµα και τον χρόνο δευτερολογίας των οµιλητών επί του
σχεδίου νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 810, 827,
829.
Αναφορά του στην αποδοχή του Υπουργού εκπρόθεσµων
τροπολογιών στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 845.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1062, 1063, 1064.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1991, 2021.
Φ
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
347-349, 683.
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Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις προτεραιότητες και το σχεδιασµό για την αντιµετώπιση της ανεργίας
των νέων. τόµ. Β, σ. 761, 762, 763.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1099.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί αυθαίρετης δόµησης και της καταγραφής των υπό κατεδάφιση κτηρίων. τόµ. Γ, σ. 1842, 1843.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 1842,
τόµ. Δ, σ. 3123, τόµ. Ι, σ. 6798, τόµ. ΙΓ, σ. 9317, τόµ. ΙΕ, σ.
10478, 10641, τόµ. ΙΣΤ, σ. 11264, 11405, τόµ. ΙΘ, σ.
1082, 1462.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1919.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1919.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2054.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2506-2508.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση
της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων"
(Α’ 176) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 3123.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών
ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3733.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την αξιοποίηση του
κτηρίου του πρώην "Γενικού Νοσοκοµείου Μεσολογγίου
Χατζή-Κώστα". τόµ. ΣΤ, σ. 3947, 3948.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3994,
4003, 4004.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5005.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5190.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5439, 5441.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα µέτρα πε-

ριβαλλοντικής αντιµετώπισης του φαινοµένου της αιθαλοµίχλης. τόµ. Η, σ. 5592, 5593.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην εφαρµογή της νησιωτικής πολιτικής. τόµ. Η,
σ. 5611, 5628.
Αναφορά της στην ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας
του Συµβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. τόµ. Η, σ. 5628.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5711, 5712, τόµ. Θ, σ. 6235, 6236.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5780, 5789, 5798, 5799.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6377, 64486450, τόµ. Ι, σ. 6801.
Αναφορά της στους σεισµούς της Κεφαλλονιάς. τόµ. Ι, σ.
6989.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6989, 6990.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενίσχυση
του Προγράµµατος "Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον" στην Επικράτεια και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. τόµ. Ι, σ. 7289,
7290, 7291.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7334-7336.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8051, 8139.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενεργειακή πολιτική της χώρας. τόµ. ΙΒ, σ. 8231, 8232.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8270, 8286.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8443, 8533, 8534.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
νόµου του ΥΠΕΚΑ για το "new deal" σε Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). τόµ. ΙΓ, σ. 9316, 9317.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9673.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
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Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10478-10480, 10594.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ασφάλιση των µηχανικών, τις εισφορές και την ασφαλιστική ενηµερότητά τους. τόµ. ΙΕ, σ. 10639, 10640.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το "νοικοκύρεµα", την τήρηση της νοµιµότητας και την αξιοποίηση του
παραλιακού µετώπου της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού. τόµ. ΙΗ, σ. 281.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10779.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11264, 11266.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11403, 11404, 11405, τόµ. ΙΖ, σ. 11695,
11706.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11881.
Αναφορά της στα αποτελέσµατα των Ευρωεκλογών και
των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. τόµ. ΙΖ, σ. 12077.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 12077.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 209.
Αναφορά της στη νίκη της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου. τόµ. ΙΗ, σ. 209.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 209211.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 323.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 404-406.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 655.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθε-

τοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
992-994, 1054, 1055, 1082.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1165.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1460,
1461, 1462, 1522-1524, 1568.
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη δυνατότητα φοίτησης των µαθητριών και µαθητών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης στους Τοµείς Υγείας
Πρόνοιας και Εφαρµοσµένων Τεχνών και την άρση της
διαθεσιµότητας των εκπαιδευτικών που τους υπηρετούσαν.
τόµ. Α, σ. 283, 284, 285.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
798, 799.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1926.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1926.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2112.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3568.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 4947,
5073, 5276, τόµ. ΙΓ, σ. 9075, τόµ. ΙΕ, σ. 10574, τόµ. ΙΣΤ,
σ. 11242, 11256, 11293, 11294, 11390, 11391, 11400,
11402, τόµ. ΙΖ, σ. 11409, 11410, 11422, 11448, 11449,
11450, 11677, 11678, 11701, 11706, τόµ. ΙΘ, σ. 813,
818, 830, 835, 1169.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5014.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως αντισυνταγµατικότητας του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5073.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5077, 5078.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5276, 5358.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
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και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5463, 5464.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6394.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8493, 8536, 8537.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9078, 9080.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις
Πολεοδοµικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ.
10573, 10574, 10575, 10582.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΕ, σ. 10582.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών:
"Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων
και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10709.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11204, 11268, 11269, 11292, 11293.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11390, 11391, 11400, 11401, 11402. τόµ. ΙΖ,
σ. 11422, 11449, 11678,11679, 11701, 11705, 11706.
Αναφορά της στο ναυάγιο λέµβου µε παράτυπους µετανάστες βόρεια της Σάµου που οδήγησε στην απώλεια είκοσι δύο ανθρώπων. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11400.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11842.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 78.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη θέση της
νέας ηγεσίας του Υπουργείου για τη διαθεσιµότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα Πανεπιστήµια της χώρας. τόµ.
ΙΗ, σ. 170, 171, 172.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 216.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 216,
217.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΘ, σ. 818, 830, 834.
Αναφορά της στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολί-

τευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1018.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1018, 1019.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1169, 1215, 1233.
Χ
ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Αναφορά του στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση
και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1271.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1271.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την προµελετηµένη και µεθοδευµένη δυσλειτουργία των κέντρων
πιστοποίησης αναπηρίας, µε στόχο τον περιορισµό των κοινωνικών παροχών στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. τόµ. Β, σ. 1388, 1389.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2140.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4015-4017,
4674, 4675, 4676.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5061.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5244, 5245.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6384.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1386, 1395, 1396.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1395.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Γάζα. τόµ. ΙΘ, σ. 1395.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1457,
1520.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1697, 1751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1697-1699, 1744, 1751.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1779.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 1917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1917.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2338 - 2340.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση του Πέµπτου Πρωτοκόλλου για τα Εκρηκτικά Κατάλοιπα Πολέµου στη Σύµβαση για απαγόρευση ή περιορισµό χρήσης Ορισµένων ΣυµβατικώνΌπλων που µπορούν
να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα
αδιακρίτως αποτελέσµατα". τόµ. ΚΑ, σ. 2636.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2826.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Αναφορά του στις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου
που έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή. τόµ. Β, σ. 1131.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση της από 28 Ιουνίου 2013 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Παράταση προθεσµίας υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υποχρέων του ν. 3213/2003" (Α’
154)". τόµ. Β, σ. 1131, 1144.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά
µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την ανταλλαγή µελών
των αντίστοιχων διπλωµατικών υπηρεσιών τους". τόµ. Β, σ.
1248.
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 2003.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2003.
Οµιλία του επί του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής,

οικονοµικού έτους 2012 και του Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2014. τόµ. Δ, σ. 2343.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.
2121/1993 "Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα
και πολιτιστικά θέµατα" (Α’25)". τόµ. Δ, σ. 2499-2501,
2529.
Αναφορά του στον κατατεθέντα Προϋπολογισµό του
Κράτους. τόµ. Δ, σ. 2529.
Οµιλία του επί του Κανονισµού, σχετικά µε το αν είναι δυνατή ή όχι η αναφορά στον προϋπολογισµό κατά την κατάθεσή του στην Ολοµέλεια. τόµ. Δ, σ. 2529.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις τεράστιες
καταστροφές και το θάνατο τριών ανθρώπων στη Ρόδο από
την καταιγίδα της περασµένης Παρασκευής. τόµ. Δ, σ.
3172, 3173.
Οµιλία του στη συζήτηση "Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)".
τόµ. Ε, σ. 3405.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3595.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της πρότασης του Προέδρου
της Βουλής: «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α’
/24.6.1987) και Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51 Α’ /10.4.1997), όπως ισχύει». τόµ. ΣΤ, σ. 4068.
Οµιλία του στη συζήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 7Α του
ν. 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 23 του
ν. 4203/2013 και τα άρθρα 83 και 83Α του Κανονισµού της
Βουλής, για το αν συντρέχει ή µη περίπτωση αναστολής
κρατικής χρηµατοδότησης και οικονοµικής ενίσχυσης του
κόµµατος Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, κατόπιν της υποβολής γνώµης από την Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. τόµ. Ζ, σ. 4892.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: " Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων -Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5002, 5003.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5908,
τόµ. Θ, σ. 6475, τόµ. ΙΗ, σ. 244, τόµ. ΚΒ, σ. 3659.
Οµιλία του στη συζήτηση για άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ. 5909.
Αναφορά του σε επίκαιρη ερώτησή του, η οποία δεν συζητήθηκε, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και της δικαστικής απόφασης από την εταιρεία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.". τόµ. Θ, σ. 6475.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και της δικαστικής απόφασης από την εταιρεία "ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.".
τόµ. Ι, σ. 7292, 7293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
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σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7802, 7894, 7895.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα που βιώνουν οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας. τόµ. ΙΑ, σ. 7936.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7955.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δηµοκρατίας της Αρµενίας για θέµατα
σχετικά µε την ΕυρωπαϊκήΈνωση". τόµ. ΙΑ, σ. 7980.
Αναφορά του στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ουκρανία. τόµ. ΙΑ, σ. 8000.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εξωτερικών: "Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης". τόµ. ΙΑ, σ. 8000, 8002.
Αναφορά του στην τραγωδία µε µετανάστες ανοιχτά της
Λέσβου. τόµ. ΙΓ, σ. 8782.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8782, 8800, 8815, 9092, 9107.
Αναφορά του στην απόσυρση της νοµοτεχνικής βελτίωσης που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος
1, περίπτωση 2 του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών:
"Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9092.
Οµιλία του στο πολιτικό µνηµόσυνο του Αθανασίου Νάκου, Βουλευτή Μαγνησίας και Αντιπροέδρου της Βουλής, επί τη ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου από το θάνατό του. τόµ. ΙΔ, σ. 9631.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
10050.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. τόµ. ΙΕ, σ. 10050.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το ζήτηµα
της καταστροφής των χηµικών όπλων της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. τόµ. ΙΕ, σ. 10661.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Α) «Κύρωση των τροποποιήσεων: αα)
Της Σύµβασης για την οδική κυκλοφορία και της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση, αβ) Της
Σύµβασης για την Οδική Σήµανση και Σηµατοδότηση, της
Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που συµπληρώνει τη Σύµβαση και
το Πρωτόκολλο για τις διαγραµµίσεις της οδού που συµπληρώνει την Ευρωπαϊκή Συµφωνία» και Β) Κωδικοποίηση των διατάξεων των ως άνω Συµβάσεων σε ενιαίο κείµενο». τόµ. ΙΖ, σ. 11978.
Αναφορά του στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 211.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 211,
244, 245.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1462,
1464, 1524, 1551, 1568, 1569.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2932.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το
Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3647, 3659.
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση της ζωονόσου "ευλογία" στην περιφερειακή ΕνότηταΈβρου. τόµ. Α, σ. 268.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την αποζηµίωση των
αγροτών λόγω ακαρπίας των ελαιοδένδρων στη Μεσσηνία.
τόµ. Α, σ. 326, 327, 328.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον κίνδυνο
στοχοποίησης των αδέσποτων ζώων στο πλαίσιο αντιµετώπισης των κρουσµάτων λύσσας στη Βόρεια Ελλάδα. τόµ. Α,
σ. 665, 666.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την µειωµένη παραγωγή ελαιολάδου στην περιφερειακή ενότητα Χανίων για την περίοδο 2013-2014. τόµ. Β, σ. 754, 755.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταπολέµηση της δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα
και τις καταστροφικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς
της Λέσβου. τόµ. Β, σ. 756.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε την άµεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ για την αποζηµίωση των παραγωγών τοµάτας
στην Εύβοια. τόµ. Β, σ. 1457, 1458.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1566.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2018,
2019.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην κτηνοτροφία σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
και Λέσβο από κρούσµατα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. τόµ.
Δ, σ. 2485, 2486.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3590.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5728-5730, τόµ. Θ, σ. 6222, 6231, 6302,
6305, 6307.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ. 5730,
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τόµ. Θ, σ. 6228,τόµ. ΙΑ, σ. 7832, 7833, ΙΣΤ, σ. 10754, τόµ.
ΚΑ, σ. 2363.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις των
ελαιοπαραγωγών από την σχινοκαρπία στην Κρήτη. τόµ. Ι,
σ. 7101, 7102.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8287.
Παραίτησή του από τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. τόµ. ΙΕ, σ. 10014.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2381, 2382.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2451.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία "Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία" - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2875, 2879.
Αναφορά του στην Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από το τουρκικό κράτος
(14η Σεπτεµβρίου). τόµ. ΚΑ, σ. 2928.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3829.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αναφορά της στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση και
στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1273.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1273.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό από την υγειονοµική περίθαλψη εκατοµµυρίων πολιτών. τόµ. Β, σ. 1427, 1447.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Μ. Διακάκη, Β. Καπερνάρου, Ε. Ζαρούλια, Ε. Μπούκουρα,
Η. Παναγιώταρουκαι Η. Κασιδιάρη. τόµ. Γ, σ. 1571.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2099,
τόµ. Ι, σ. 6845, τόµ. ΙΗ, σ. 412, 771.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2106,
2107.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην έγκριση αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισµένων µητέρων ανηλίκων τέκνων. τόµ. Ε, σ. 3183.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογι-

σµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3578.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4613,
4683, 4698.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργατών στην επιχείρηση "COCA COLA 3E". τόµ. Θ, σ. 6174.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6379, 6381,
τόµ. Ι, σ. 6764.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε το σχέδιο
καταπολέµησης της ανεργίας των νέων και το πρόγραµµα
εγγυήσεων απασχόλησης. τόµ. Θ, σ. 6674, 6695, 6699,
6701.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6845, 6846.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την άρση
της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και των εργαζοµένων στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, ΗΣΑΠ). τόµ. ΙΑ, σ. 7946, 7947, 7957.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8442.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8610.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11849, 11850.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 412.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 620.
Οµιλία της σε επερώτηση, σχετικά µε την ανεργία των
ναυτικών. τόµ. ΙΗ, σ. 767, 781.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
1012, 1013. 1063, 1064.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΘ, σ. 1064.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις απολύ-
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σεις εργαζοµένων στον "ΟΠΑΠ Α.Ε.". τόµ. ΙΘ, σ. 1124.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1181.
Οµιλία της σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων και των αποθεµατικών
τους και τις περικοπές των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων εξαιτίας των µνηµονιακών πολιτικών.
τόµ. ΚΒ, σ. 3934, 3939, 3948, 3950.
ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Διορισµός του στη θέση του Υπουργού Οικονοµικών.
τόµ. ΙΗ, σ. 38.
Αναφορά του στην υπόθεση της Αργεντινής. τόµ. Κ, σ.
1880.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Κ, σ. 1880,
1899, 1916, 1925, 2004, τόµ. ΚΒ, σ. 3734
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1880-1882, 1884, 1899, 1916, 1919,
1920, 1922, 1925, 1963, 1975, 1978, 1984, 1985, 2000,
2001, 2004, 2011, 2014, 2019.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2846.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3733, 3734.
ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3496, 3497, 3669.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: "Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3830.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση έκδοσης των Προεδρικών Διαταγµάτων του νέου αναπτυξιακού νόµου. τόµ. Α, σ. 740, 741.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2000,
2001, 2004.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3724, 3725.

Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ζ, σ. 5238,
5242, 5275, 5276, 5349, 5357, 5385, τόµ. ΙΔ, σ. 9398,
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11229, 11230, 11259, 11260, 11270, 11271,
11284, 11285, 11315, 11400, τόµ. ΙΖ, σ. 11675, 11677,
11691, 11694.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις". τόµ. Ζ, σ. 5242, 5243, 5273, 5349, 5357,
5366, 5368, 5372, 5385.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5676.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5783-5785, 5786.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Ντινόπουλου, Μ. Βαρβιτσιώτη και Β. Καπερνάρου. τόµ. Η, σ.
5915.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αρνητικές
συνέπειες από την εφαρµογή των προτάσεων του ΟΟΣΑ
για την τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου παρασκευής
και πώλησης άρτου. τόµ. Ι, σ. 7210, 7211.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
για ποιοτικό και αποτελεσµατικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό του νέου ΕΣΠΑ. τόµ. Ι, σ. 7212.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7340, 7347-7349, 7781.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7383.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 9115.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9398, 9406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11181, 11182, 11184, 11219, 11229, 11230, 11259,
11260, 11270, 11271, 11285, 11298, 11299, 11321.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11315, 11392, 11398-11400, 11402, 11404,
11405, τόµ. ΙΖ, σ. 11418, 11421, 11423, 11675, 11690,
11691, 11694, 11695, 11701.
Παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. τόµ. ΙΗ, σ. 37.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΒ, σ. 3680, 3681.
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1977.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
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κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1977,
1978.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου "Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα
Α.Ε."" και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 2246 - 2248, 2283,
2284, τόµ. Δ, σ. 2406.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµουτου Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3483, 3600.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3596,
τόµ. ΙΘ, σ. 1451, τόµ. ΚΑ, σ. 2561.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των Συµβάσεων Παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων
και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 4056.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ν. Κακλαµάνη, Π. Καµµένου, Γ. Σταθάκη και Π. Ηλιόπουλου.
τόµ. ΣΤ, σ. 4063.
Αναφορά του στους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς
και της Λευκάδας εξαιτίας των έντονων σεισµικών δονήσεων που σηµειώθηκαν στην περιοχή. τόµ. Ι, σ. 6786.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6786.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6940.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6948.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8611.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1070.
Αναφορά του στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1070, 1071.
Αναφορά του στην επέτειο για τα σαράντα χρόνια από την
αποκατάσταση της Δηµοκρατίας. τόµ. ΙΘ, σ. 1359.
Αναφορά του στα τραγικά γεγονότα που διαδραµατίζονται στη Γάζα. τόµ. ΙΘ, σ. 1359.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.

1359, 1360, 1361, 1396, 1405, 1406, 1407, 1411.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1997.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Ρύθµιση Θεµάτων Υπουργείου ΕθνικήςΆµυνας". τόµ. ΚΑ,
σ. 2526, 2527, 2528, 2551, 2557, 2558.
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
Ορκωµοσία της εις αντικατάσταση του κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη, ο οποίος παραιτήθηκε για να συµµετάσχει στις
εκλογές για την ανάδειξη µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. τόµ. ΙΣΤ, σ. 11241.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: " Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ.
2445.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΚΑ, σ. 2599.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Πολιτισµού και Αθλητισµού: α) "Κύρωση του
Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας", β) "Κύρωση της Συµφωνίας
Πολιτιστικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του
Κατάρ" και γ) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για την παρεµπόδιση και
πρόληψη της παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής, διακίνησης
και µεταβίβασης κυριότητας πολιτιστικών αγαθών". τόµ.
ΚΑ, σ. 2938, 2956.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. ΚΑ, σ. 2956.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Οργάνωση της νοµικής µορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΒ, σ. 3792.
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 390.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2051.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2103,
τόµ. Η, σ. 5907.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3585, 3659.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Κύρωση
της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου
Κηφισιάς "ΟιΆγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ µε την επωνυµία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"" και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1776.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 1916.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1909, 1918,
1941, 2235, 2236.
Αναφορά της στα επεισόδια που διαδραµατίστηκαν στο
Ραδιοµέγαρο µεταξύ Βουλευτών και δυνάµεων των ΜΑΤ.
τόµ. Γ, σ. 2071.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2071,
2089, 2090.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2235,
2236.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ". τόµ. Ι, σ. 7075, 7076.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8494, 8495.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10510.
Επιστολή της για την συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα.
τόµ. ΙΖ, σ. 11443.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11898.
Αναφορά της στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1188.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1188, 1189.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέ-

τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". τόµ. Κ, σ. 2002, 2009.
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εκθέσεις
αξιολόγησης των δηµόσιων νοσοκοµείων. τόµ. Α, σ. 269,
270, 271.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τη διακοµιδή ασθενών
από τις Βόρειες Σποράδες. τόµ. Α, σ. 332, 333.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Α, σ.
696, 697.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε άδεια
και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1098.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους οικοδόµους.
τόµ. Β, σ. 1121, 1122.
Αναφορά της στον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση και
στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. τόµ. Β, σ. 1273.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Ρυθµίσεις
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ. 1273.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις". τόµ. Γ, σ. 1532-1534,
1907-1909, 1942, 2235, 2236.
Αναφορά της στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1942.
Οµιλία της στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 1980.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2235,
2236, τόµ. Ε, σ. 3412, τόµ. Η, σ. 5825, τόµ. Θ, σ. 6173,
τόµ. Ι, σ. 7196, τόµ. ΙΑ, σ. 7904, 7913, τόµ. ΙΒ, σ. 8038,
τόµ. ΙΕ, σ. 10122, 10159, τόµ. ΙΖ, σ. 11686, 12123, τόµ.
ΙΗ, σ. 68, 97, 172, 629, 732, τόµ. ΙΘ, σ. 973, 977, 1022,
1088, 1089, 1090, 1223, 1228, τόµ. ΚΑ, σ. 2579.
Εκλογή της ως αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ.
Γ, σ. 2330.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2424, 2425.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3562.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. ΣΤ, σ. 3996.
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Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4353.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις εξοικονοµήσεις και τους ελέγχους των ασφαλιστικών παροχών. τόµ.
ΣΤ, σ. 4661, 4662, 4663.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε τον αποκλεισµό των
δικαιούχων επιδόµατος βαριάς αναπηρίας λόγω χρεών
τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς. τόµ. Ζ, σ. 4751,
4752, 4753.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5075, 5196.
Οµιλία της στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Εσωτερικών: α) "Κύρωση της Σύµβασης για
την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάµου", β) "Κύρωση
της Σύµβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισµένες πράξεις ή έγγραφα και γ) "Κύρωση της Σύµβασης για
τη διεθνή συνεργασία σε ζητήµατα διοικητικής συνδροµής
προς τους πρόσφυγες". τόµ. Η, σ. 5507.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την έλλειψη παιδιάτρων στην Μαγνησία. τόµ. Η, σ. 5653, 5654.
Αναφορά της επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Η, σ.
5654.
Οµιλία της σε ερώτηση, σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης του ΕΟΠΥΥ. τόµ. Η, σ. 5823, 5824, 5825.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις αξιολογήσεις των ασφαλιστικών ταµείων. τόµ. Θ, σ. 6172, 6173,
6174.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Θ, σ. 6300.
Οµιλία της σε δυο συναφείς ερωτήσεις, σχετικά µε α) το
Γηροκοµείο Βόλου και β) τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο
Βόλου. τόµ. Θ, σ. 6341, 6343, 6344.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Θ, σ. 6389.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο χιλίων εξακοσίων ογδόντα υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού. τόµ. Ι, σ. 6749, 6750.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί κατάργησης θέσεων µετακλητών. τόµ. Ι,
σ. 6887, 6888, 6889.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6893, 6894,
6895.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα
πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7117-7119, 7180,
7200.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Α-

νταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7343.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας
93/109/ΕΚ σχετικά µε τις λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες τηςΈνωσης που κατοικούν
σε ένα κράτος - µέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α’ 41)
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7779, 7891, 7904, 7913.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: "Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΒ, σ. 8040-8042, 8115-8117.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις - Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8423-8426, 8499-8501.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8606.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Κώδικας Μετανάστευσης και ΚοινωνικήςΈνταξης και λοιπές
διατάξεις". τόµ. ΙΓ, σ. 8777-8779, 8808, 8809.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9591.
Αναφορά της στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή της Χρυσής Αυγής κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΕ, σ.
9963, 10172.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9963.
Αναφορά της σε ερώτησή της, η οποία δεν συζητήθηκε,
σχετικά µε την εµβολιαστική πολιτική της Κυβέρνησης. τόµ.
ΙΕ, σ. 10122.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΕ, σ. 10172, 10173, 10412.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10525.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων και
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προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ. 10809.
Επιστολή της για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11335.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΖ, σ. 11685, 11686.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Καταπολέµηση
της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΖ, σ. 11997, 12045, 12085.
Επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής
ορίζεται ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ, σ. 12111.
Επιστολή του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Πάνου Καµµένου προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία γνωστοποιεί ότι η Βουλευτής
ορίζεται ως αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. τόµ. ΙΖ, σ.
12122.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
παραβιάζεται ο Κανονισµός της Βουλής και το άρθρο 62
του Συντάγµατος, όπου λέει: "Η άδεια για την άρση της ασυλίας θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί µέσα σε τρεις µήνες, αφότου η αίτηση του Εισαγγελέα
για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής", στη συζήτηση επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Ν. Μιχαλολιάκου, Ι. Λαγού και Χ. Παππά. τόµ. ΙΖ, σ.
12122, 12123.
Οµιλία της επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε την κατάταξη της σειράς των κοµµάτων, ύστερα από τη συγκρότηση στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. τόµ. ΙΗ, σ. 68, 73.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 73, 74, 92, 97.
Οµιλία της επί προσωπικού θέµατος. τόµ. ΙΗ, σ. 92, 97,
τόµ. ΙΘ, σ. 1025, τόµ. ΚΑ, σ. 2584, 2585.
Αναφορά της στην εισαγωγή προς συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση Βιώσιµη ανάπτυξη", µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
τόµ. ΙΗ, σ. 217.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 217.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε "τη συγκάλυψη του σκανδάλου ανεπάρκειας αντιγριπικών εµβολίων".
τόµ. ΙΗ, σ. 283, 284.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτω-

ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 320, 331.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 417, 428, 429, 430.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 630-632, 666.
Οµιλία της σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις διακοµιδές των ασθενών στη Μαγνησία. τόµ. ΙΗ, σ. 708, 709.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 741-743, 732, τόµ. ΙΘ, σ. 821.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». τόµ. ΙΘ, σ.
977, 1024, 1081, 1089, 1090.
Αναφορά της στην πρόταση των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης για σύγκληση της Ολοµέλειας και συζήτηση για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παρ. 2 του Συντάγµατος, για
το θέµα του δηµοψηφίσµατος που αφορά τη ΔΕΗ. τόµ. ΙΘ,
σ. 1024.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1155, 1209, 1210, 1228.
Αναφορά της στην απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τόµ. ΙΘ, σ.
1209.
Οµιλία της στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Τροποποίηση του
ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρµογή του στην απόφαση
πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεµβρίου 2008, για την
καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου (L 328)".
τόµ. ΚΑ, σ. 2372, 2577, 2579.
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων για την ανασύσταση της
λίµνης Κάρλας. τόµ. Α, σ. 293, 294.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε το κλείσιµο
έξι αεροδροµίων στα Δωδεκάνησα. τόµ. Α, σ. 750, 751.
Οµιλία του σε ερώτηση, σχετικά µε τη δηµόσια υγεία, τα
παράνοµα δίκτυα και τις κεραίες κινητής ευρυζωνικότητας.
τόµ. Β, σ. 786, 787.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
του αριθµού των πτήσεων στη σύνδεση ΘεσσαλονίκηςΚωνσταντινούπολης. τόµ. Γ, σ. 1838, 1839.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ενηµέρωση για τη διαγραφή των έργων υποδοµών της Κρήτης από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2007-2013. τόµ. Γ, σ.
1839, 1840.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
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κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2055,
2056, 2058.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Γ, σ. 2058,
τόµ. Ε, σ. 3926, τόµ. Η, σ. 5407, 5409, τόµ. ΙΔ, σ. 9545,
τόµ. ΙΘ, σ. 1383, 1386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ένταξη
στο ΕΣΠΑ του έργου αναβάθµισης του ραντάρ προσέγγισης
του Αεροδροµίου Χανίων. τόµ. Δ, σ. 2556.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα. τόµ. Δ, σ. 3082,
3083.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 39243926, 3927, 3928, 3929, 3935, τόµ. ΣΤ, σ. 3950, 3967,
3983, 3984, 3985, 3986, 3989, 4003, 4004.
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3935,
τόµ. Η, σ. 5431.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
των διοδίων από τις ανώνυµες εταιρείες εκµετάλλευσης,
παρά την µη τήρηση των νοµικών και συµβατικών υποχρεώσεών τους. τόµ. Ζ, σ. 4725, 4726, 4727.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή ΣυντονισµούΠτήσεων και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5408.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5408, 5409, 5415, 5428,
5429, 5431, 5432, 5448, 5449, 5450.
Αναφορά του στην απόδραση του Χ. Ξηρού και στις εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την µεταχείριση κατάδικων για υποθέσεις τροµοκρατίας. τόµ. Η, σ.
5449, 5450.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την ανάγκη
συντήρησης και επισκευής της παλαιάς γέφυρας της Χαλκίδας. τόµ. Θ, σ. 6706.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που "παγώνει" ξανά την
εκτροπή του Αχελώου. τόµ. Θ, σ. 6706, 6707.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας:
"Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6937.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 6945.
Επιστολή του σχετικά µε τη συµµετοχή στην ονοµαστική
ψηφοφορία επί των άρθρων 16, 17 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1136 και ειδικό αριθµό 78 του σχεδίου νόµου του Υπ. Υγείας: "Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις". τόµ. Ι, σ. 7138.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και της δικαστικής απόφασης από την εταιρεία "ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.".
τόµ. Ι, σ. 7292, 7293.

Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις νέες αυξήσεις στα διόδια. τόµ. Ι, σ. 7294, 7295, 7296.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης της ασυλίας των Βουλευτών
κ.κ. Σ. Αναστασιάδη και Π. Καµµένου. τόµ. ΙΑ, σ. 7385.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντισεισµική προστασία της Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΑ, σ. 7741,
7742.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
στις τιµές των διοδίων. τόµ. ΙΑ, σ. 7827, 7828.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την πορεία
των µεγάλων έργων στη Λακωνία. τόµ. ΙΑ, σ. 7829, 7830.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τις ελλείψεις
και τις ανεπάρκειες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του
έργου επέκτασης του Αερολιµένα Χανίων. τόµ. ΙΒ, σ. 8218,
8219.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόδοση
ευθυνών για τα οικονοµικά και συµβατικά στοιχεία που αφορούν στην καταγγελθείσα σύµβαση παραχώρησης της
"υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης". τόµ. ΙΒ, σ. 8219,
8220.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8595.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την επικινδυνότητα του Εθνικού Δικτύου Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Αµφιλοχίας-Λευκάδας-Πρέβεζας. τόµ. ΙΒ, σ. 8682.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την κατασκευή της "Εθνικής Οδού Βυτίνας-Αρχαίας Ολυµπίας και
της παράκαµψης Λαγκαδίων". τόµ. ΙΓ, σ. 9067, 9068.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την χρηµατοδότηση του εµπορικού τµήµατος του λιµανιού της Πάτρας. τόµ. ΙΓ, σ. 9070, 9071.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. τόµ. ΙΔ, σ.
9544, 9545.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11329.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. ΕθνικήςΆµυνας:
"Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ.
1383, 1386.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αύξηση
της τιµής των διοδίων στην Κεντρική Ελλάδα. τόµ. ΚΑ, σ.
2413, 2414.
Αναφορά του στον σεισµό στη Χαλκιδική και στην άµεση
ανταπόκριση των υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και της
Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Β. Ελλάδας.
τόµ. ΚΑ, σ. 2414.
Ψ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στον ελληνικό αθλητισµό. τόµ. ΙΑ, σ. 7716, 7717.
Επιστολή του Προέδρου της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Φώτη Κουβέλη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγε-
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λο Μεϊµαράκη, µε την οποία δηλώνει ότι ο Βουλευτής τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Δηµοκρατικής Αριστεράς. τόµ. ΙΘ, σ. 1166.
ΨΥΡΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων για την ανασύσταση της
λίµνης Κάρλας. τόµ. Α, σ. 292, 293.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις". τόµ. Β, σ.
810.
Οµιλία του στη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας
κατά της Κυβέρνησης που υπέβαλαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας και εβδοµήντα ένας Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. Γ, σ. 2085.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης
στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Ταχυδροµικές Υπηρεσίες µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Τουρκίας". τόµ. Δ, σ. 2609.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση της Συµφωνίας σε Επίπεδο
Κρατών για τη δηµιουργία του Λειτουργικού Τµήµατος Εναέριου Χώρου BLUE MED". τόµ. Δ, σ. 2629.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Κύρωση Συµφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της TRANS ADRIATIC PIPELINE AG". τόµ. Ε, σ. 3194.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3528.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση των σχεδίων νόµων του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:1) Α)
"Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των
κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως
τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας και Β) "Κύρωση της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως δεύτερου µέρους, της Ισλανδίας, και, ως τρίτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ, ως πρώτου µέρους, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, ως δεύτερου µέρους, της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και των κρατών-µελών της, ως τρίτου µέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου µέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας" και 2) "Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας για συνεργασία στον τοµέα
της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών". τόµ. Ε, σ. 3824.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Ε, σ. 3897,
τόµ. ΣΤ, σ. 11235, 11315.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών
έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων". τόµ. Ε, σ. 3938,
τόµ. ΣΤ, σ. 3992.

Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: "Αναβάθµιση και βελτίωση
των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων,
πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας". τόµ. ΣΤ, σ. 4017-4019,
4676, 4707.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις".
τόµ. Ζ, σ. 5100.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: "Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων
και άλλες διατάξεις". τόµ. Η, σ. 5423, 5457, 5466, 5484.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων". τόµ. Η, σ. 5667, τόµ. Θ, σ. 6188, 6330.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. τόµ. Η, σ. 5781.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που "παγώνει" ξανά την
εκτροπή του Αχελώου. τόµ. Θ, σ. 6706, 6707.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε τη φέτα.
τόµ. Θ, σ. 6727.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΑ, σ. 7638, 7669.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε τα προβλήµατα στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή. τόµ. ΙΑ, σ. 7692,
7693.
Οµιλία του σε επίκαιρη επερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του αγροτικού τοµέα. τόµ. ΙΒ,
σ. 8269, 8285.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στον κλάδο των επαγγελµατιών
υδραυλικών. τόµ. ΙΓ, σ. 9179, 9180.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΔ, σ. 9403.
Αναφορά του στην αποκάλυψη διαλόγου µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης κ. Π. Μπαλτάκου και του
Βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Η. Κασιδιάρη. τόµ. ΙΔ, σ. 9940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου: "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΔ, σ.
9940.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
τόµ. ΙΕ, σ. 9995, 10101.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11179, 11234, 11235.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: "Απλούστευση της αδειοδότησης για την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΣΤ, σ. 11315, 11316, τόµ. ΙΖ, σ. 11418, 11419,
11710.
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Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20152018". τόµ. ΙΖ, σ. 11880.
Αναφορά του στη στήριξη Βουλευτών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς στο αίτηµα του καταδικασθέντος
για τη "17 Νοέµβρη" Σάββα Ξηρού, για κατ’ οίκον νοσηλεία. τόµ. ΙΗ, σ. 92.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 92.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη ανάπτυξη". τόµ. ΙΗ, σ. 240,
241.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 301-303.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Ανάπτυξης κι Ανταγωνιστικότητας: "Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΗ, σ. 422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη
θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική
Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις". τόµ. ΙΗ, σ. 629, 630, 665.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ.
1029-1031, 1091.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του καταργηθέντος Οργανισµού
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). τόµ. ΙΘ, σ. 1126.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1195.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Τουρισµού: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων
και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και
άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1265-1267, 1309-1311, 1349.
ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Οµιλία του επί προσωπικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 24, 25,
τόµ. Β, σ. 823, τόµ. ΣΤ, σ. 3956.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος. τόµ. Α, σ. 24, 25,
τόµ. Ε, σ. 3546, τόµ. Θ, σ. 6484, τόµ. ΙΑ, σ. 7833, 7907,
7908, τόµ. ΙΘ, σ. 848, 1026, 1088, 1197.
Επιστολή του για τη συµµετοχή την ονοµαστική ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. α) Η. Παναγιώταρου (δυο δικογραφίες), β) Χ. Αλεξόπουλου, γ) Χ.
Kέλλα, δ) Μ. Ταµήλου (δυο δικογραφίες), ε) Ι. Αµανατίδη,
ζ) Η. Κασιδιάρη, η) Γ. Γερµενή, Π.Ηλιόπουλου και Ε.
Μπούκουρα. τόµ. Α, σ. 376.

Αναφορά του στην επέµβαση των ΜΑΤ, προκειµένου να
εκκενωθεί το Ραδιοµέγαρο. τόµ. Γ, σ. 1896.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: "Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις". τόµ. Δ, σ. 2422.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2014". τόµ. Ε, σ. 3517.
Οµιλία του σε ερώτηση σχετικά µε την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου. τόµ. ΣΤ, σ. 3945, 3946.
Οµιλία του στην από κοινού συζήτηση δύο συναφών ερωτήσεων, σχετικά α) µε τη διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το "TAXIS" και β) µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία. τόµ. Ι, σ.
6747, 6748.
Οµιλία του σε επίκαιρη ερώτηση, σχετικά µε την εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας. τόµ. ΙΒ, σ. 8259, 8260.
Αναφορά του στην 8η Μαρτίου "Παγκόσµια Ηµέρα της
Γυναίκας". τόµ. ΙΒ, σ. 8259.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Διοικητικές
απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση
διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις".
τόµ. ΙΒ, σ. 8591.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Οικονοµικών: "Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". τόµ.
ΙΔ, σ. 9445.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί της προτάσεως µοµφής κατά του Προέδρου της
Βουλής κ. Ευάγγελου Μεϊµαράκη, που υπέβαλαν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και 70 Βουλευτές του κόµµατός του. τόµ. ΙΔ, σ. 9593.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Εσωτερικών: "Εκλογή
µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις".
τόµ. ΙΕ, σ. 10524.
Επιστολή του για τη συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: " Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΣΤ, σ.
11325.
Επιστολή του για την συµµετοχή στην ονοµαστική ψηφοφορία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ.
Χ. Αλεξόπουλου, Ν. Μίχου, Γ. Γερµενή και Ε. Μπούκουρα.
τόµ. ΙΖ, σ. 11442.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007) - Επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων
και άλλες διατάξεις". τόµ. ΙΘ, σ. 1165, 1166.
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Αναφορά του στην κατάθεση προτάσεων για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1166.
Αναφορά του στην αντικατάσταση Βουλευτών κατά την
συνεδρίαση της ψήφισης στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
"Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας". τόµ. ΙΘ, σ. 1168.
Οµιλία του στη συζήτηση για το εάν έχει υποβληθεί παραδεκτώς πρόταση των 2/5 του όλου αριθµού των Βουλευτών
για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ψηφισµένο σχέδιο
νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: "Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας", σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και 116 του Κανονισµού της Βουλής. τόµ. ΙΘ, σ. 1191.
Οµιλία του επί διαδικαστικού θέµατος, σχετικά µε το αν
είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό η συζήτηση και η ψήφιση
ενός νοµοσχεδίου να γίνεται απουσία του αρµόδιου Υπουργού και µε εκπροσώπηση του Υφυπουργού. τόµ. ΚΑ, σ.
2522.
Οµιλία του στο σχέδιο νόµου του Υπ. Υγείας: «Γενικές
διατάξεις για τη δηµιουργία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία συστήµατος αµοιβών νοσοκοµείων ανώνυµη εταιρεία» - Προσαρµογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας
2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεµβρίου 2012 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». τόµ. ΚΑ, σ. 2837, 2886.
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ΣΥΝΕΔ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

Ζ
Ζ
Ζ
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Η
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Θ
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΑ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΒ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ

5065-5120
5121-5236
5237-5406
5407-5450
5451-5488
5489-5588
5589-5630
5631-5636
5637-5654
5655-5736
5737-5748
5749-5800
5801-5806
5807-5826
5827-6168
6169-6244
6245-6268
6269-6336
6337-6382
6383-6454
6455-6666
6667-6702
6703-6734
6735-6804
6805-6878
6879-7030
7031-7070
7071-7080
7081-7172
7173-7208
7209-7272
7273-7300
7301-7302
7303-7366
7367-7606
7607-7672
7673-7720
7721-7744
7745-7774
7775-7814
7815-7916
7917-7960
7961-8032
8033-8080
8081-8216
8217-8256
8257-8290
8291-8452
8453-8520
8521-8654
8655-8680
8681-8688
8689-8802
8803-9066
9067-9154
9155-9182

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

07-10-2013
08-10-2013
09-10-2013
10-10-2013
11-10-2013
14-10-2013
15-10-2013
16-10-2013
17-10-2013
18-10-2013
21-10-2013
22-10-2013
23-10-2013
24-10-2013
29-10-2013
30-10-2013
31-10-2013
01-11-2013
04-11-2013
05-11-2013
06-11-2013
07-11-2013
08-11-2013
09-11-2013
10-11-2013
11-11-2013
12-11-2013
13-11-2013
14-11-2013
15-11-2013
18-11-2013
19-11-2013
20-11-2013
21-11-2013
22-11-2013
25-11-2013
26-11-2013
27-11-2013
28-11-2013
29-11-2013
02-12-2013
03-12-2013
04-12-2013
05-12-2013
06-12-2013
07-12-2013
09-12-2013
10-12-2013
11-12-2013
12-12-2013
13-12-2013
16-12-2013
17-12-2013
18-12-2013(Πρωί)
18-12-2013(Απόγευµα)
19-12-2013(Πρωί)

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

1-4
5-22
23-248
249-272
273-290
291-298
299-372
373-648
649-720
721-752
753-766
767-856
857-910
911-1116
1117-1152
1153-1292
1293-1368
1369-1400
1401-1456
1457-1524
1525-1836
1837-1952
1953-2014
2015-2094
2095-2204
2205-2214
2215-2236
2237-2288
2289-2302
2303-2336
2337-2384
2385-2404
2405-2480
2481-2538
2539-2554
2555-2584
2585-2604
2605-3080
3081-3156
3157-3180
3181-3410
3411-3454
3455-3498
3499-3586
3587-3656
3657-3820
3821-3944
3945-4006
4007-4642
4643-4712
4713-4720
4721-4732
4733-4896
4897-4986
4987-5024
5025-5064

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

19-12-2013(Απόγευµα)
20-12-2013
21-12-2013
07-01-2014
08-01-2014
09-01-2014
10-01-2014
13-01-2014
14-01-2014
15-01-2014
16-01-2014
17-01-2014
20-01-2014
21-01-2014
22-01-2014
23-01-2014
24-01-2014
27-01-2014
28-01-2014
29-01-2014
30-01-2014
31-01-2014
03-02-2014
04-02-2014
05-02-2014
06-02-2014
07-02-2014
10-02-2014
11-02-2014
12-02-2014
13-02-2014
14-02-2014
17-02-2014
18-02-2014
19-02-2014
20-02-2014
21-02-2014
24-02-2014
25-02-2014
26-02-2014
27-02-2014
28-02-2014
04-03-2014
05-03-2014
06-03-2014
07-03-2014
10-03-2014
11-03-2014
12-03-2014
13-03-2014
14-03-2014
17-03-2014
18-03-2014
19-03-2014
20-03-2014
21-03-2014

424
ΣΥΝΕΔ.
Ολοµέλεια
ΡΙΓ
ΡΙΔ
ΡΙΕ
ΡΙΣΤ
ΡΙΖ
ΡΙΗ
ΡΙΘ
ΡΚ
ΡΚΑ
ΡΚΒ
ΡΚΓ
ΡΚΔ
ΡΚΕ
ΡΚΣΤ
ΡΚΖ
ΡΚΗ
ΡΚΘ
ΡΛ
ΡΛΑ
ΡΛΒ
ΡΛΓ
ΡΛΔ
ΡΛΕ
ΡΛΣΤ
ΡΛΖ
ΡΛΗ
ΡΛΘ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

26-03-2014
27-03-2014
28-03-2014
30-03-2014
31-03-2014
01-04-2014
02-04-2014
03-04-2014
04-04-2014
07-04-2014
08-04-2014
09-04-2014
10-04-2014
11-04-2014
28-04-2014
29-04-2014
30-04-2014
02-05-2014
05-05-2014
06-05-2014
07-05-2014
08-05-2014
09-05-2014
28-05-2014
29-05-2014
02-06-2014
04-06-2014

ΙΓ
ΙΓ
ΙΓ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΔ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΣΤ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ
ΙΖ

9183-9276
9277-9292
9293-9320
9321-9542
9543-9602
9603-9660
9661-9950
9951-10012
10013-10058
10059-10106
10107-10198
10199-10452
10453-10622
10623-10670
10671-10710
10711-10770
10771-11078
11079-11224
11225-11300
11301-11408
11409-11716
11717-11792
11793-11956
11957-12030
12031-12090
12091-12102
12103-12360

17-06-2014
18-06-2014
19-06-2014
24-06-2014
25-06-2014
26-06-2014
27-06-2014
01-07-2014
02-07-2014
03-07-2014
04-07-2014
07-07-2014
08-07-2014(Πρωί)
08-07-2014(Απόγευµα)
09-07-2014
10-07-2014
11-07-2014
22-07-2014
23-07-2014
24-07-2014
29-07-2014
30-07-2014
31-07-2014
01-08-2014
05-08-2014(Πρωί)
05-08-2014(Απόγευµα)
06-08-2014
28-08-2014
02-09-2014(Πρωί)
02-09-2014(Απόγευµα)
03-09-2014

ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΗ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
ΙΘ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ

1-60
61-154
155-176
177-200
201-262
263-392
393-594
595-638
639-686
687-762
763-786
787-838
839-948
949-1016
1017-1110
1111-1190
1191-1250
1251-1290
1291-1356
1357-1416
1417-1490
1491-1656
1657-1714
1715-1764
1765-1804
1805-1926
1927-2288
2289-2360
2361-2412
2413-2420
2421-2492

Θέρος
Α
Β
Γ
Δ
E
ΣΤ
Ζ
Η
Θ
Ι
ΙΑ
ΙΒ
ΙΓ
ΙΔ
ΙΕ
ΙΣΤ
ΙΖ
ΙΗ
ΙΘ
Κ
ΚΑ
ΚB
ΚΓ
ΚΔ
ΚΕ
ΚΣΤ
ΚΖ
ΚΗ
ΚΘ
Λ
ΛΑ

ΣΥΝΕΔ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΒ
ΛΓ
ΛΔ
ΛΕ
ΛΣΤ
ΛΖ
ΛΗ
ΛΘ
Μ
ΜΑ
ΜΒ
ΜΓ
ΜΔ
ΜΕ

04-09-2014
05-09-2014
09-09-2014
10-09-2014
11-09-2014
16-09-2014
18-09-2014
23-09-2014
24-09-2014
25-09-2014
30-09-2014
01-10-2014
02-10-2014
03-10-2014

ΤΟΜ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΑ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ
ΚΒ

2493-2570
2571-2630
2631-2724
2725-2854
2855-2922
2923-2974
2975-3632
3633-3664
3665-3690
3691-3758
3759-3810
3811-3912
3913-3930
3931-3954

